
Comissão Municipal de Proteção Civil 

 

 

 

Organismo que assegura a necessária articulação entre todas as entidades 

envolvidas nas operações de proteção e socorro. 

 

 

Objetivos  

A Comissão Municipal de Proteção Civil é uma entidade de âmbito municipal 

com funções de coordenação, informação e cooperação em matéria de Proteção 

Civil, a quem incumbe assegurar que todas as entidades e instituições de âmbito 

municipal imprescindíveis às operações de proteção de socorro, emergência e 

assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave, catástrofe ou 

calamidade se articulam entre si, garantindo os meios adequados à gestão de 

ocorrência em cada caso concreto. 

São objetivos da Proteção Civil: 

- Prevenir a ocorrência de riscos coletivos resultantes de situações de acidente 

grave, de catástrofe ou de calamidade; 

- Atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos; 

- Socorrer e assistir as pessoas em perigo. 



Integrado na estrutura orgânica da Câmara de Torre de Moncorvo, o Serviço 

Municipal de Proteção Civil (SMPC) aposta na promoção da segurança individual 

e coletiva da população, através, nomeadamente, da divulgação de 

comportamentos mais adequados em situações de emergência. A preparação 

para a emergência numa perspetiva do “Saber Agir” face a uma situação de 

acidente, é tão importante para os que trabalham na área do socorro ou da 

gestão do risco, como para o cidadão que, informado dos riscos que corre, fica 

habilitado a uma atuação adequada na sua auto proteção e na colaboração 

estruturada com as entidades de socorro. 

 

Compete ao Serviço Municipal de Proteção Civil: 

- Prevenção de riscos: 

 Levantamento de vulnerabilidades e análise de riscos. 

 Sensibilização, informação e formação da população para a prevenção e 

autoproteção  

 Desenvolvimento de ações que previnam o risco coletivo. 

- Planeamento de todas as atuações face aos riscos identificados e elaboração 

com atualização permanente dos Planos Municipais e Especiais de Emergência. 

- Assegurar a ligação e colaboração entre os Serviços Municipais e da 

Administração Central, no âmbito das atividades de Proteção Civil, Bombeiros e 

Forças Armadas. 

- Apoiar e coordenar as operações de socorro às populações atingidas por 

efeitos de catástrofes ou calamidades públicas. 

- Promover o realojamento e acompanhamento de populações atingidas por 

situações de catástrofe ou calamidade em articulação com os serviços 

competentes. 

- Apoiar a atuação de outras Entidades e serviços da Câmara Municipal de Torre 

de Moncorvo quando afetas à gestão de outros riscos, designadamente: 

 À Comissão Municipal de Protecção Civil. 

  À Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 Ao Gabinete Técnico Florestal. 

 A outras comissões ou entidades no âmbito da Segurança do Município e 

da tranquilidade das populações. 

 

 



 

Composição da Comissão Municipal de Proteção Civil : 

 Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo 

 Comandante Operacional Municipal 

 Bombeiros Voluntários Torre de Moncorvo 

 Comandante do Posto da GNR de Torre de Moncorvo 

 Delegada de Saúde de Torre de Moncorvo 

 Representante da Santa Casa da Misericórdia de Torre de Moncorvo 

 Representante do Serviço Local da Segurança Social  

 Representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Torre 

de Moncorvo 

 Representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

 Técnicos do Gabinete Técnico Florestal de Torre de Moncorvo 

 Agrupamento de Escolas Doutor Ramiro Salgado 

 Representante das Juntas de Freguesia do Concelho 

 ICNF 

 REN 

 EDP 

 Agrupamento 788 dos Escuteiros de Torre de Moncorvo 

 

 

 

 


