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A ACADEMIA DA PROTEÇÃO CIVIL DE PALMELA

O QUE É?
É uma entidade constituida pela Câmara Municipal de Palmela que integra os diversos 
agentes da Proteção Civil – associações de bombeiros do concelho de Palmela; Serviço 
Municipal de Proteção Civil; Autoridade Nacional de Proteção Civil

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Contribuir ativamente para a prevenção dos riscos coletivos e a ocorrência de acidente 
grave ou de catástrofe deles resultante; atenuar os riscos coletivos e limitar os seus 
efeitos, proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público 

plano de ação (2013-2016)

1. Implementar os Planos de Segurança Internos das escolas;

2. Desenvolver de forma regular e programada ações de formação junto 
da Sociedade Civil no âmbito da Proteção Civil 

destinatários

. Sociedade Civil

. Comunidade Educativa 

. Funcionários Municipais

. Movimento Associativo

. Outros

 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS
. Autoridade Nacional de Proteção Civil

. Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela

. Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo

. Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Águas de Moura
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ACADEMIA DA PROTEÇÃO CIVIL DE PALMELA

A Academia da Proteção Civil é um projeto da Câmara Municipal de Palmela, em 
parceria com as associações de bombeiros do concelho e a Autoridade Nacional 
de Proteção Civil,  ao qual se poderão associar outras entidades públicas ou 
privadas, que visa contribuir para a prevenção dos riscos coletivos e para a 
formação na área da Proteção Civil

OBJETIVOS

. Contribuir ativamente para a prevenção dos riscos coletivos e a ocorrência 
de acidente grave ou de catástrofe deles  resultante 

. Atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos, protegendo bens 
e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público  

. Desenvolver de forma regular e programada ações de formação junto 
da Sociedade Civil: escolas do concelho; associações do concelho; 
trabalhadores do município; outros

. Desenvolver de forma regular e programada ações de sensibilização e 
divulgação junto da Sociedade Civil: escolas do concelho; associações do 
concelho; trabalhadores do município; outros

AÇões previstas 

. Realização de ações de formação junto da sociedade civil para aumentar a 
capacidade individual de autoproteção

. Realização de ações de sensibilização e divulgação junto da população

. Realização de exercícios e simulacros

. Implementação dos Planos de segurança internos das escolas do concelho

PATROCÍNIOS

. Fertagus

. Volkswagen Autoeuropa

. Autovision

. Vodafone
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VEÍCULO DA PROTEÇÃO CIVIL

A Academia da Proteção Civil de Palmela é um projeto da responsabilidade da Câmara 
Municipal, em parceria com as três associações de bombeiros do concelho – Águas de 
Moura, Palmela e Pinhal Novo - e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que, no 
âmbito da promoção da cultura de segurança, visa contribuir para a prevenção dos riscos 
coletivos e para a formação nesta área. Neste sentido, foi estabelecida uma parceria com 
a Autoeuropa e a Autovision, que consiste no desenvolvimento de um veículo 
institucional, vocacionado para o apoio às atividades da Academia, nomeadamente, em 
campanhas itinerantes de informação e divulgação.
A concretização deste projeto assenta na adaptação de um veículo ligeiro, tipo 
monovolume, de modo a transportar material e equipamentos diversos, associados às 
áreas do socorro e da proteção civil, constituindo-se, também, como suporte das 
exposições ou ações de sensibilização.
Entre os equipamentos a instalar no veículo, destacam-se um plasma, um computador 
portátil e um tabuleiro articulado com escaparate para disponibilização de informação 
impressa e audiovisual; um extintor completo, um aberto e um carretel de primeira 
intervenção, que permitam o manuseamento e um maior conhecimento dos 
componentes destes equipamentos; vários exemplos de sinalética de emergência, que 
familiarizem o público com os seus signi�cados e propósitos; um kit de primeiros 
socorros que favoreça o contacto com os materiais que o integram e a sua forma de 
utilização; e, ainda, um exemplo de kit de emergência para sismos, que sensibilize as 
famílias para a importância da preparação deste conjunto, que deve reunir, entre outros, 
lanterna, fósforos, cópias dos documentos de identi�cação, rádio, pilhas e alimentos 
enlatados.
Espera-se que este projeto se constitua como um contributo valioso para o aumento da 
capacidade individual de autoproteção, do conhecimento sobre os riscos e, em geral, da 
sensibilização da população para estas matérias, com vista ao desenvolvimento de 
comunidades mais seguras e resilientes. 
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