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INFORMAÇÃO 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTECÇÃO CIVIL 

 

- O Plano Municipal de Emergência e Proteção (PMECP) para o Concelho de Alcanena, 

foi aprovado pela ANEPC, e publicado em diário da república a 12 de setembro 2019. 

 É um instrumento de trabalho, à disposição dos serviços municipais, bem como dos 

agentes e demais entidades e organizações responsáveis pelas atividades de proteção 

civil. 

- A ativação deste Plano, resultou de uma decisão tomada pela Comissão Municipal de 

Proteção Civil realizada no passado dia 18 de março, atendendo ao panorama atual 

relativamente ao COVID-19 

Fazem parte desta Comissão:  

1. A Presidente da Câmara Municipal, que preside; 

2. O Vereador da Câmara Municipal, com responsabilidade na Proteção 

Civil;  

3. A Técnica do Gabinete Técnico Florestal; 

4. O Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena; 

5. O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Santarém; 

6. O Comandante do Posto da GNR de Alcanena; 

7. Representante de Saúde Pública- ACES Médio Tejo; 

8. Representante do ICNF; 

9. Representante da Segurança Social; 

10. Representantes de todas as juntas de freguesia do Concelho; 

Integram ainda a referida comissão como entidades convidadas: 



11. Representante dos GIPS; 

12. Representante da ANEPC. 

Com a ativação deste Plano pretende-se:  

- Definir as regras de orientação para as ações de prevenção e resposta operacional; 

- Garantir a unidade de direção e controlo; 

- Garantir a adequada articulação e coordenação dos agentes de proteção civil e dos 

organismos e entidades de apoio a empenhar na resposta à situação de emergência 

provocada pelo COVID-19. 

Sendo um instrumento de trabalho de aplicação municipal em caso de Emergência, 

poderá na sua operacionalização ser adaptado à declaração de Estado de Emergência 

decretado por Sua Exª o Presidente da República, considerando as medidas de execução 

aprovadas ou a aprovar pelo Governo,  com aplicação às diferentes entidades e à 

população em geral. 

Paços do Concelho, 20 de março de 2020 

A Presidente da Câmara Municipal de Alcanena  

 

 

Fernanda Asseiceira 

 


