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Resumo 

A. O que é o Plano Especial de Emergência de Protecção Civil para Riscos Químicos de Faro (Plano 

Emergência Externo BP Faro (PEE BP Faro)? 

(a) O Plano Especial de Emergência de Protecção Civil para Riscos Químicos de Faro 

(Plano de Emergência Externo BP Faro) é um documento formal no qual a 

autoridade política de protecção civil (Presidente da Câmara Municipal de Faro) 

define as orientações de actuação dos diversos serviços e Agentes de Protecção 

Civil (APC) e organismos e entidades de apoio. Tais orientações destinam-se a ser 

aplicadas quando ocorrerem acidentes graves envolvendo substâncias perigosas 

com origem no estabelecimento BP Faro. 

(b) O Plano Especial de Emergência é, assim, desenvolvido com o intuito de 

organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as acções necessárias à 

resposta. A sua elaboração é regulada pela Directiva relativa aos critérios e 

normas técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos de Emergência 

de Protecção Civil (DEOPEPC) (Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho, da 

Comissão Nacional de Protecção Civil), a qual define que tais documentos 

deverão também assegurar o cumprimento dos requisitos dos respectivos 

instrumentos legais sectoriais. 

(c) No caso dos planos de emergência relativos ao controlo e prevenção de acidentes 

graves envolvendo substâncias perigosas, a legislação em vigor prevê a existência 

de planos de emergência: interno (da responsabilidade do operador do 

estabelecimento) e externo (da responsabilidade da câmara municipal). Em 

conjunto, estes planos de emergência devem assegurar os seguintes objectivos: 

i. Circunscrever e controlar os incidentes de modo a minimizar os seus efeitos 

e a limitar os danos no homem, no ambiente e nos bens; 

ii. Aplicar as medidas necessárias para proteger o homem e o ambiente dos 

efeitos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas; 

iii. Comunicar as informações necessárias ao público e aos serviços ou 

autoridades territorialmente competentes; 

iv. Identificar as medidas para a reabilitação e, sempre que possível, para a 

reposição da qualidade do ambiente, na sequência de um acidente grave 

envolvendo substâncias perigosas. 

(d) Embora complementares, estes planos de emergência cumprem funções 

distintas. Enquanto o Plano de Emergência Interno (PEI) se destina a controlar a 
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situação na origem e a limitar as consequências no interior do estabelecimento, o 

Plano de Emergência Externo (PEE) destina-se principalmente a mitigar e limitar 

os danos no exterior do estabelecimento, decorrentes de um acidente grave 

envolvendo substâncias perigosas. Este PEE BP Faro antecipa os cenários 

susceptíveis de desencadear um acidente grave envolvendo substâncias perigosas 

com origem no estabelecimento BP Faro, definindo, de modo inequívoco, a 

estrutura organizacional e os procedimentos para preparação e aumento da 

capacidade de resposta. 

(e) Assim, este Plano é um plano especial de emergência de protecção civil, 

destinado a complementar o plano de emergência de carácter geral (Plano 

Municipal de Emergência de Protecção Civil de Faro (PMEPC Faro)) e incorpora os 

aspectos específicos dos riscos de acidente grave que envolvem substâncias 

perigosas devido à existência de um estabelecimento de nível superior de 

perigosidade. 

(f) A elaboração do PEE BP Faro seguiu o disposto no artigo 19º e no Anexo V do 

Decreto-Lei nº 254/2007, de 12 de Julho, e é regulada pela DEOPEPC. 

(g) É um documento oficial no qual o Presidente da Câmara Municipal de Faro define 

as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, 

serviços e estruturas a empenhar em operações de protecção civil para fazer face 

a quaisquer efeitos no exterior decorrentes de um acidente grave envolvendo 

substâncias perigosas presentes no estabelecimento BP Faro, a limitação das suas 

consequências para o homem e o ambiente, bem como a reposição da 

normalidade das áreas afectadas.  

(h) O Serviço Municipal de Protecção Civil de Faro (SMPC) teve em conta, na 

elaboração deste PEE BP Faro, a natureza e extensão do perigo global de 

acidente grave envolvendo substâncias perigosas do estabelecimento 

identificado. 

 

B. A quem interessa? 

(a) A todas as entidades públicas e privadas com competências na área da protecção 

civil e cidadãos que sejam chamados a participar nas operações de protecção e 

socorro, na iminência ou ocorrência de acidente grave envolvendo substâncias 

perigosas da BP Faro. 
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C. Conteúdos do PEE BP Faro 

(b) O PEE BP Faro encontra-se dividido em quatro partes. 

(c) A Parte I destina-se a realizar uma apresentação geral do plano de emergência, 

fundamentando as razões da sua existência, descrevendo o seu modo de 

interligação com outros instrumentos análogos e indicando as condições para a 

sua activação. 

(d) A Parte II destina-se a definir a organização da resposta, tipificando as missões e 

modo de actuação e articulação dos APC e demais organismos e entidades de 

apoio.  

(e) A Parte III destina-se a apresentar as áreas de intervenção básicas da organização 

geral das operações.  

(f) A Parte IV visa apresentar informação adicional à descrita nas componentes 

anteriores do plano. Está apenas disponível nesta versão de consulta pública a 

secção I em virtude da secção II e secção III serem de carácter reservado. 
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