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DECLARAÇÃO 

A Proteção Civil das Populações 

 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

A proteção civil, tal como definida na Lei de Bases de Proteção Civil, caracteriza-se como 

sendo a atividade desenvolvida pelo Estado e pelas Autarquias Locais, pelos cidadãos e por 

todas as entidades públicas e privadas, com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes 

a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos caso ocorram, de 

proteger e socorrer as pessoas, bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse 

público em perigo e de apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas 

afetadas por via desses acidentes graves ou catástrofes. 

Por definição, a atividade de proteção civil tem um carácter permanente, multidisciplinar e 

plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e departamentos da Administração Pública 

promover as condições indispensáveis à sua execução, de forma descentralizada, sem 

prejuízo do apoio mútuo entre organismos e entidades do mesmo nível ou provenientes de 

outros níveis. 

Tendo presente a definição e os objetivos da proteção civil, a sua atividade desenvolve-se nos 

seguintes domínios: 

a) Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos; 

b) Análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco; 

c) Informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em matéria de 

autoproteção e de colaboração com as autoridades; 
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d) Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a prestação de 

socorro e de assistência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento das 

populações; 

e) Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente mobilizáveis, ao nível 

local, regional e nacional; 

f) Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios em geral, de 

monumentos e de outros bens culturais, de infraestruturas, do património arquivístico, de 

instalações de serviços essenciais, bem como do ambiente e dos recursos naturais; 

g) Previsão e planeamento de ações atinentes à eventualidade de isolamento de áreas 

afetadas por riscos. 

 

O desafio da proteção civil e o seu sistema de apoio e operacionalização desenvolve-se em 

vários níveis, nacional, regional e local ou municipal. 

No âmbito municipal concorrem para o sistema de proteção civil, Bombeiros, Forças de 

Segurança, Cruz Vermelha, Serviços de Saúde, Segurança Social, serviços operacionais do 

Município, Juntas de Freguesia e todos os que de harmonia com o seu estatuto e atribuições 

têm funções de socorro e solidariedade social apoiadas pelo Estado. Concorrem ainda todos 

os cidadãos organizados em Grupos de Voluntários, entre muitos outros organismos, 

vinculados a cooperar. 

Estes organismos integram o Sistema Municipal de Proteção Civil, que funciona sobre a 

presidência do Presidente da Câmara Municipal, coadjuvado por um Gabinete Municipal e por 

um Coordenador Operacional, cujo cargo e nomeação foi pela primeira vez concretizado no 

Município do Montijo, no ano de 2016. 
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No exercício e desenvolvimento das suas competências, desde sempre que os autarcas 

socialistas apostam, de forma inequívoca e expressiva, no fortalecimento dos agentes de 

proteção civil do concelho.  

Cientes das necessidades e da importância deste desafio que como já referimos, é 

permanente, multidisciplinar e plurissectorial, sempre considerámos que a conjugação de 

esforços, a proximidade entre os diversos agentes de proteção civil e a criação de sinergias 

são fundamentais na implementação de uma política e de uma estratégia de proteção civil, 

que permita, genericamente, garantir o socorro, a proteção e a segurança dos nossos 

cidadãos.  

Desde logo, foi identificada a necessidade de reforçar os meios das duas corporações de 

bombeiros voluntários do concelho (do Montijo e de Canha). Neste âmbito, após um amplo 

consenso, foram estabelecidos novos protocolos de colaboração que reforçaram as verbas 

transferidas anual e regularmente pela autarquia para as duas corporações, designadamente 

126 000€ por ano para os Bombeiros Voluntários do Montijo e 72 000€ por ano para os 

Bombeiros Voluntários de Canha.  

Para além destas transferências de verbas que disponibiliza aos Bombeiros, a Câmara 

Municipal de Montijo tem procurado contribuir para modernizar os equipamentos e os quarteis 

das duas corporações através do apoio financeiro na aquisição de ambulâncias e veículos de 

combate a incêndios, imprescindíveis à execução do trabalho diário dos soldados da paz.  

No desenvolvimento desta agenda política, destacam-se os seguintes apoios, no ano de 

2014: 
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- Atribuição de apoio financeiro aos bombeiros voluntários de Montijo no valor de 13 000,00 € 

para comparticipação na aquisição de uma ambulância, proposta aprovada na reunião da 

câmara municipal de 09 de julho; 

- Atribuição de apoio financeiro aos bombeiros voluntários de Canha no montante de 8 000,00 

€ para comparticipação na aquisição de uma ambulância, proposta aprovada também na 

reunião da câmara municipal de 09 de julho; 

- Atribuição de apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Montijo no valor de 10 000,00 € 

para comparticipação na reparação de uma autoescada, proposta aprovada na reunião da 

câmara municipal de 13 de novembro. 

No ano de 2015, concretizou-se: 

-  A atribuição de comparticipação financeira no montante de 31 000,00 € para a aquisição de 

um veículo de combate a incêndios florestais para os Bombeiros Voluntários de Canha, 

proposta aprovada na reunião ordinária do executivo municipal de 27 de maio de 2015; 

 - A atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Montijo no montante de 10 000,00 € para comparticipação na reparação de uma autoescada, 

proposta aprovada na reunião da câmara municipal de 02 de setembro. 

No ano de 2016, destacam-se; 

- A atribuição de apoio financeiro aos bombeiros voluntários de Montijo no valor de 2 713,14 € 

para aquisição de um desfibrilhador e detetor de gases, proposta aprovada na reunião da 

câmara municipal de 20 de janeiro; 

- O apoio financeiro no montante de 40 000,00 € para a adaptação de um veículo de comando 

e para a manutenção do quartel dos Bombeiros Voluntários de Canha, proposta aprovada na 

reunião de 30 de março de 2016; 
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- A atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Montijo no valor de 20 000,00 € para aquisição de bomba de água para veículo de combate a 

incêndios, proposta aprovada na reunião da câmara municipal de 17 de agosto. 

- A atribuição de comparticipação financeira no montante de 67 664,16 € para a reparação de 

uma viatura de apoio ao combate a incêndios para os Bombeiros Voluntários do Montijo, 

proposta aprovada na reunião do executivo municipal de 7 de dezembro de 2016; 

- A celebração de protocolo para apoio financeiro à Associação Humanitários dos Bombeiros 

Voluntários do Montijo para aquisição de uma viatura no montante de 62 455,20 €, divididos 

por 48 prestações mensais de 1300,00 cada uma, proposta aprovada na reunião de câmara 

municipal de 7 de dezembro de 2016, com os votos contra do PSD. 

No ano de 2017, fica para a história: 

- A atribuição de apoio financeiro aos Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Montijo no montante de 4 359,25 € para aquisição de fatos de proteção individual para 

incêndios urbanos, proposta aprovada na reunião da câmara municipal de 18 de janeiro; 

- A aprovação da isenção de taxas urbanísticas devidas pela obra de ampliação do Quartel 

dos Bombeiros Voluntários do Montijo no montante de 16 414,53 €, proposta aprovada na 

reunião da câmara municipal de 1 de fevereiro; 

- O apoio financeiro no valor de 30 000,00 € para a aquisição de uma ambulância para a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canha, proposta aprovada na reunião 

de 12 de abril de 2017; 

- A atribuição de comparticipação financeira no montante de 59 004,90 € para aquisição de 

uma ambulância medicalizada para os Bombeiros Voluntários do Montijo, proposta aprovada 

na reunião do executivo municipal de 13 de setembro de 2017. 
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No ano de 2018, sublinha-se: 

 - A atribuição de comparticipação financeira no montante de 42 858,98 € para aquisição de 

uma ambulância dedicada ao transporte múltiplo de doentes para os Bombeiros Voluntários 

do Montijo, proposta aprovada na reunião do executivo municipal de 31 de janeiro, 

- As propostas que hoje apresentamos para deliberação, uma no valor total de 49 000,00 € 

para equipamento de salvamento e desencarceramento para os Bombeiros Voluntários de 

Canha e, outra, no montante de 62 260,00 €, para a aquisição de veículo ligeiro de combate a 

incêndios em ambiente urbano e florestal para os Bombeiros Voluntários do Montijo.  

 

A estes apoios de maior expressão, junta-se um vastíssimo conjunto de apoios financeiros 

diretos e indiretos que são atribuídos aos nossos Bombeiros e a outras forças de socorro e 

segurança, como a GNR e a PSP, e que vão desde a isenção de taxas urbanísticas e de 

taxas de utilização de equipamentos municipais, à aquisição de outro tipo de equipamentos, 

passando inclusive pela disponibilização de edifícios municipais, como é o caso do antigo 

edifício dos paços de concelho de Canha e o caso do edifício municipal no Bairro do 

Afonsoeiro, onde estão instalados os postos da GNR presentes no concelho, ou ainda o caso 

do edifício municipal do Largo do Cinema onde se encontra instalada a Esquadra da PSP do 

Montijo. São exemplos claros, em que o poder local se substitui ao poder central, para garantir 

a dignidade das Forças de Segurança Pública presentes no Concelho do Montijo. 

Recentemente, em audiência com o Senhor Ministro da Administração Interna, foi retomado o 

assunto da construção de um departamento da polícia no Montijo, estando o Município do 

Montijo disponível para ceder um terreno municipal e assumir a fiscalização da obra. Muito 

brevemente, iremos também iniciar uma nova intervenção no valor de 83.400,00 euros, 
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acrescidos do IVA, para isolamento e impermeabilização do edifício municipal onde funcionam 

as instalações do posto da GNR do Montijo, no Afonsoeiro. 

Destaca-se na relação com entidades externas em matéria de proteção civil, a cooperação 

estabelecida entre o Município do Montijo, a Força Aérea Portuguesa, a Marinha, e as 

Corporações dos Bombeiros do Montijo e de Alcochete, na utilização gratuita das piscinas 

municipais para as aulas do Curso de Nadador Salvador para Militares, curso frequentado por 

elementos do corpo de Bombeiros Voluntários do Montijo. 

Aliás, o vasto trabalho realizado pelo Município do Montijo em matéria de proteção civil, de 

apoio aos agentes de socorro e segurança é notório e publicamente elogiado pelas 

autoridades que, a nível distrital e nacional, estão na liderança das associações ligadas aos 

bombeiros e nos organismos governamentais de proteção civil.  

Tal como atrás ficou referido, a atividade de proteção civil, necessariamente multidisciplinar, 

desenvolve-se também nos domínios do levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos 

riscos coletivos, na análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco e 

ainda no planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a 

prestação de socorro e de assistência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento 

das populações 

Neste âmbito, no período compreendido de 2013 a 2018, o serviço municipal de proteção civil 

tratou administrativamente 373 ocorrências. Destas, para não sermos exaustivos, destacamos 

ainda as ocorrências mais relevantes:  

Em 2013, um Acidente Industrial nas instalações da antiga Fábrica “Izidoro”, no Montijo em 

que no decorrer de uma operação de manutenção do sistema de congelamento, houve uma 

fuga de amoníaco. Foram desencadeados com sucesso todos os procedimentos, com 
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ativação do Plano Segurança da empresa, com evacuação total dos funcionários. Presentes 

no local os Bombeiros do Montijo, P.S.P. Montijo, INEM e Proteção Civil Municipal. Os 

Bombeiros de Montijo procederam à assistência no local de dez funcionários, que 

apresentavam dificuldades respiratórias, sendo um (1) funcionário transportado ao Hospital 

que apresentava um quadro de necessidade de assistência médica. 

Em 2014 um Incêndio Florestal, no Vale da Azenha, freguesia de Canha, Montijo. Estiveram 

no local 96 operacionais de diversas Corporações da Margem Sul do Tejo, a AFOCELCA, 

Força Especial de Bombeiros, CDOS de Setúbal, Comandante Distrital da G.N.R. e SEPNA, 

liderados pelos Bombeiros Voluntários de Canha e Proteção Civil Municipal. A área ardida foi 

aproximadamente de 43 hectares, tendo afetado pastos, montado e pinhal bravio. Foi 

necessário recorrer a apoio logístico para fornecimento de refeições aos Bombeiros que 

participaram no combate ao incêndio, tendo as mesmas sido fornecidas pela Corporação de 

Canha e suportadas pela ANPC de acordo com as normas estabelecidas para os fogos 

florestais. 

Em 2016, ocorrência de risco em habitação na Rua José Joaquim Marques, nº 172, 174 e 

176, Montijo, de risco de derrocada. Na avaliação da estrutura do edifício e com o 

agravamento da instabilidade, salientou-se a imprevisibilidade do comportamento dos 

materiais que a constituíam. O perímetro do edifício foi sinalizado e interditado, o parecer do 

Serviço Municipal de Proteção Civil para desenvolver os procedimentos legais, para 

demolição do edifício. A demolição do edifício veio a ocorrer em 2017, por procedimento de 

obra pública, evitando-se o colapso do mesmo para a via pública. 

No mesmo ano, no dia 24 de abril, pelas 10 horas, ocorreu uma fuga de combustível no 

oleoduto/gasoduto, em Pegões Velhos, devido a danos provocados no mesmo, durante uma 

presumível tentativa de furto. A coordenação das operações foi assumida pelo Serviço 
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Municipal de Proteção Civil, tendo as mesmas terminado no dia 26 de abril, com a soldadura 

final do pipeline. Estiveram envolvidos na ocorrência um total de 95 elementos e 37 viaturas. 

Foram executadas operações de recolha das terras contaminadas, por empresa certificada, e 

foi desenvolvido um estudo geológico, para aferir qual a extensão da contaminação do solo e 

águas. 

Conscientes que cabe igualmente à Câmara Municipal um papel formativo e informativo, 

temos realizado um vasto conjunto de iniciativas que procuram sensibilizar e preparar a 

população para as questões relacionadas com a proteção civil.  

Entendemos que é necessário o envolvimento de todos, de toda a comunidade na construção 

de uma cultura de prevenção e de proteção civil. Através de simulacros, comemorações, 

ações de sensibilização nas escolas, junto da comunidade sénior, entre outras, tendo 

procurado capacitar as pessoas e procurar criar uma cultura de solidariedade na prevenção e 

na reação, pois a proteção civil é responsabilidade de todo os cidadãos. 

No final do ano de 2013, realizaram-se ações de sensibilização com o tema “O ar da floresta”, 

na Escola Básica do 1º Ciclo do Areias e na Escola Básica do Alto Estanqueiro. 

Em 2014 realizou-se, de 19 a 23 de maio - I Semana da Prevenção e Segurança do Mestre 

Zé Baril, junto ao Fórum Montijo, uma iniciativa da Associação Nacional de Bombeiros 

Profissionais em colaboração com o Serviço Municipal de Proteção Civil e os Bombeiros 

Voluntários do Montijo. Projeto lúdico e pedagógico destinado às escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, envolvendo centenas de crianças das nossas escolas.  

No mesmo ano, em 26 de junho, desenvolvemos uma formação sobre utilização de extintores, 

ao pessoal de enfermagem do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, na unidade de Montijo e, 

em 28 outubro, realizou-se um exercício de simulacro no Fórum Montijo. 
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Ainda em 2014, no dia 19 de dezembro, participámos no Exercício “LIVEX – HEMPEL 2014”, 

que decorreu nas instalações da Hempel Portugal, Lda. O exercício teve como objetivos testar 

os mecanismos de articulação entre os agentes de proteção Civil e os corpos de bombeiros 

do concelho, através do desenvolvimento de um cenário do Plano de Emergência Externo 

(PEE), que possibilita a ativação das áreas de intervenção de logística, comunicações e 

gestão da informação, reportando ao Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, 

de modo a organizar mais meios de reforço externos em caso de catástrofe. 

Em 2015, no dia 27 fevereiro, foi comemorado o Dia Internacional da Proteção Civil com o 

seminário “Educação para o risco: um desafio para o futuro”, no auditório da Escola 

Secundária Jorge Peixinho. Mais tarde, no dia 24 abril, foi apresentado a todas as 

corporações do distrito de Setúbal o Plano de Operações Distrital – DECIF 2015, no auditório 

da Escola Profissional do Montijo. Evento promovido pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil, em parceria com a Câmara Municipal do Montijo, e consistiu na apresentação dos meios 

operacionais do Dispositivo Especial de Combate aos Fogos Florestais do Distrito de Setúbal. 

Ainda em 2015, no dia 26 maio, realizou-se um Simulacro incêndio no Fórum Montijo. No dia 

2 junho, foi realizada a entrega simbólica de equipamentos de proteção individual para 

combate de incêndios, que decorreu no Salão Nobre do Edifício Mascarenhas (sede da Área 

Metropolitana de Lisboa - AML). Foram assim entregues, simbolicamente, aos comandantes 

dos nossos bombeiros novos equipamentos operacionais de proteção civil, adquiridos por 

decisão dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa e da Península de Setúbal ao abrigo 

da candidatura ao Programa Operacional Valorização do Território/Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (POVT/QREN), com um investimento total aprovado de 992.795 euros. A 

comparticipação do Município do Montijo permitiu a aquisição de equipamentos, como botas, 
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luvas e capacetes, para as duas corporações de bombeiros voluntários do concelho (Montijo e 

Canha). 

Em 2015, no dia 12 junho, realizou-se o segundo Encontro Geral Conjunto dos Serviços 

Municipais de Proteção Civil do Distrito de Setúbal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho 

de Montijo. E no dia 24 agosto, acompanhou-se a visita do Comandante Operacional Nacional 

da Autoridade Nacional de Proteção Civil, José Manuel Moura, à Corporação dos Bombeiros 

Voluntários do Montijo, com o objetivo de apresentar uma mensagem pessoal de incentivo e 

apoio aos operacionais que, todos os dias, desenvolvem a sua atividade no âmbito do 

dispositivo de proteção civil. 

Em 2015, no dia 6 novembro, foi desenvolvido um Exercício público de cidadania e de 

sensibilização para o risco sísmico, designado “A Terra Treme”, e a 14 dezembro, foi 

realizado um Simulacro de teste do Plano de Emergência Interno do AKI.  

Em 2016, no dia 1 março, comemorou-se o Dia Internacional da Proteção Civil, com duas 

sessões de esclarecimento sobre a importância da proteção civil na sociedade, nos auditórios 

da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra e da Universidade Sénior do Montijo. 

No mesmo ano, no dia 3 março realizou-se uma Ação de Planeamento do Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) do Distrito de Setúbal. A sessão teve 

lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Montijo, sob coordenação da Comandante 

Distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e serviu para trocar 

informações com o objetivo de identificar problemas, melhorar o planeamento e preparar a 

época mais crítica dos incêndios florestais. 

Em 2016, a 23 abril, realizou-se uma exposição e demonstrações subordinadas à Cinotécnica 

e à Emergência Pré-Hospitalar, junto ao Cais das Faluas.  
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Foi 4 julho, do mesmo ano, que tomaram posse os Membros do Comissão Municipal de 

Proteção Civil. Em 13 julho, realizou-se uma reunião descentralizada do Centro de 

Coordenação Operacional Distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil nas instalações 

dos Bombeiros Voluntários de Canha, onde os vários agentes e intervenientes no dispositivo 

de proteção civil do distrito realizaram um de briefing técnico e operacional da atividade. 

Ainda em 2016, em 28 julho, realizou-se um simulacro interno ao Plano de Evacuação de 

Emergência do Tryp Hotel e, a 13 outubro, realizou-se uma Conferência dedicada ao tema 

“Redução do Risco das Catástrofes Naturais”, na Escola D. Pedro Varela. Esta atividade 

enquadrou-se no exercício público de cidadania no âmbito do risco sísmico – “A Terra Treme”, 

promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, em parceria com as diversas entidades 

públicas e privadas, a nível nacional. No dia 30 dezembro, foi realizado um Simulacro no AKI. 

Em 2017, no dia 21 de março, em cooperação com o núcleo do SEPNA e escola segura do 

Destacamento Territorial da GNR, realizou-se uma ação de sensibilização sobre a floresta na 

Escola Básica de Pegões Cruzamento pertencente ao agrupamento de Escolas de Pegões, 

Canha e Santo Isidro, onde se realizou a plantação de um sobreiro, ação que se repetiu no 

dia 10 de maio e na qual participaram 117 alunos. 

No mesmo ano, no dia 25 de abril, o Serviço Municipal de Proteção Civil procedeu ao 

planeamento das operações com os agentes de Proteção Civil, na realização da IV Corrida e 

Caminhada da Liberdade Cidade do Montijo, assim como no acompanhamento e 

coordenação da mesma, durante o dia da corrida. 

Em 2017, nos dias 5,6 e 7 de maio, o Serviço Municipal de Proteção Civil, efetuou o Plano de 

Segurança para a XXIV Concentração do Motoclube do Montijo, realizada no Parque de 

Exposições e, no dia 8 de maio, o serviço municipal de proteção civil e os Senhores 

Presidentes de Juntas do Concelho participaram na apresentação do Plano de Operações 
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Distrital para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF 2017), em 

Setúbal. No dia 6 de junho, no Seixal, participámos no segundo Encontro de trabalho dos 

Serviços Municipais de Proteção Civil do distrito de Setúbal, organizado pela Autoridade 

Nacional de Proteção Civil e CDOS de Setúbal. 

No dia 21 de maio, a Câmara Municipal do Montijo e o seu serviço de Proteção Civil, acolheu 

a organização do 42º aniversário da Federação dos Bombeiros do Distrito de Setúbal, na 

Praça da República. 

No dia 12 de julho de 2017, participámos no Simulacro de incêndio (Plano de Prevenção do 

Hotel) no Hotel Tryp Montijo e, no dia 24 de julho, organizámos o transporte coletivo de vários 

Bombeiros, durante as ocorrências que estiveram em curso dos incêndios na Sertã e Castelo 

Branco.  

Ainda em 2017, no dia 21 novembro, o Serviço Municipal de Proteção Civil acompanhou e 

avaliou o exercício simulacro, realizado nas instalações da Escola Profissional do Montijo. 

Já em 2018, no dia 8 março, assinalou-se a comemoração do Dia Internacional da Proteção 

Civil, com a conferência “Riscos Naturais e Catástrofes”, na Casa do Ambiente. 

Em matéria de planeamento e prevenção, destacamos as reuniões da Comissão Municipal de 

Proteção Civil e da Comissão Intermunicipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, para 

Planeamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF), para a 

aprovação do novo Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, na reunião 

de 10 de setembro, bem como para aprovação dos Planos Operacionais Municipais, nas 

reuniões de 3 de maio de 2013, 13 de maio de 2014, 10 de setembro de 2015, 23 de junho de 

2016 e 14 de junho de 2017. Entre 2015 e 2017, foram notificados pelos serviços 141 

proprietários para limpeza de terrenos. No âmbito da alteração que o Orçamento de Estado 
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para o ano de 2018 veio efetuar à legislação que regula a gestão das faixas de gestão de 

combustível, a fiscalização municipal realizou, já durante o presente ano, 39 notificações de 

proprietários para limpeza de terrenos. Referir ainda, a responsabilidade pela manutenção e 

substituição dos equipamentos de primeira intervenção (extintores/sinalética de emergência), 

de todos os edifícios públicos municipais, a emissão de avisos e alertas aos serviços 

operacionais bem como à população relativamente às condições meteorológicas, e o 

Planeamento, prevenção e monitorização dos estados de alerta emitidos pela Autoridade 

Nacional de Proteção Civil; 

Em matéria de responsabilidade de proteção civil, foram ainda elaborados pelos serviços 

municipais os Planos de Segurança das Festas Populares de São Pedro, das festividades do 

Carnaval do Montijo e de todos os Eventos Culturais, Desportivos e Sociais.  

Sublinhar, por fim, que o Plano Municipal de Emergência e de Proteção Civil do Município de 

Montijo, aprovado em 2012, está neste momento em processo de revisão e atualização pelo 

Serviço Municipal de Proteção Civil e Comissão Municipal de Proteção Civil. 

 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Considerámos necessário expor o trabalho realizado na proteção civil dos montijenses, entre 

2013 e 2017, para deixar para memória futura, e afastar equívocos e falsas interpretações dos 

factos. Pois, consideramos que o papel de cada autarca é o de refirmar a confiança e a 

determinação no poder local democrático, que é, sem dúvida, uma das grandes conquistas do 

25 de Abril. 

Estamos convictos de que o trabalho realizado no âmbito da Proteção Civil no Montijo honra 

os montijenses e merece ser melhor conhecido por muitos dos nossos cidadãos. 
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No quadro das nossas competências, iremos continuar empenhados no nosso papel no 

dispositivo de proteção civil do concelho, procurando contribuir para o reforço dos seus 

diversos agentes com meios adequados ao desempenho eficaz das suas funções de 

segurança, proteção e socorro, assim como na sensibilização e formação da nossa 

comunidade e dos nossos cidadãos. 

Concluímos com palavras de grande respeito e agradecimento pelo trabalho que os nossos 

Bombeiros, sem exceção, fizeram durante estes anos, onde demos o nosso contributo para a 

proteção civil dos montijenses. 

 

Paços do Concelho do Montijo, 11 de abril de 2018 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

Nuno Canta 


