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20 de outubro de 2015 

1.  

Relatório Síntese do SMPC Sobre o temporal em Sintra  

A actividade do Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) no período em que 

decorreu a fase de emergência e a fase de reposição da normalidade, foi 

desenvolvida, tendo em atenção que a missão do SMPC é “Apoiar o Presidente da 

Câmara nas suas funções em matéria de protecção civil municipal e desempenha as 

tarefas que este lhe cometa no âmbito do planeamento e da coordenação 

operacional”, bem como as competências atribuídas aos Serviços Municipais de 

Protecção Civil, de acordo com o Artigo 10.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro:    

A Intempérie verificada no decorrer do dia 17-10-2015 (sábado) que assolou algumas 

zonas do Município de Sintra, com início por volta das 11:00 horas, caracterizou-se 

fundamentalmente por ventos fortes (por vezes superiores aos 120 km/h) e 

acompanhados por chuvas fortes. Este fenómeno meteorológico teve principal 

incidência nas freguesias de Algueirão-Mem Martins, Colares, UF Sintra, UF S. João 

das Lampas e Terrugem tendo-se registado fundamentalmente a queda de árvores e 

estruturas da EDP e PT.  

Verificaram-se também o desprendimento de estruturas em edifícios habitacionais, 

industriais e recreativos ou de lazer (Pavilhão da Várzea de Sintra, Feira das Mercês) 

assim como a deslocação de contentores de RSU sob alçada dos SMAS, bem como 

placards publicitários. 

O SMPC fez o acompanhamento no terreno das ocorrências de maior importância 

(com diversos técnicos no terreno), tendo nas restantes situações procedido ao 

accionamento das diversas entidades, especialmente bombeiros (CB1107, 1112, 

11119 e 1144), EDP, PT e SMAS.  

Verificou-se no terreno a articulação com os diferentes serviços da CMS (DGPM, 

DSU1, DAGE e SMAS) e Juntas de Freguesia do Concelho (UF Agualva e Mira-Sintra 

e UF Cacém e São Marcos) tanto no accionamento como na resolução das diferentes 

solicitações.  

Ficam ainda pendentes algumas solicitações efectuadas ao SMPC, devidamente 

registadas e transmitidas a nível superior, situações essas que não ofereciam perigo e 

que serão resolvidas à posterior. 

Registou-se no SMPC a recepção de 85 ocorrências tendo todas sido alvo de 

resolução ou encaminhamento. 

A feira das Merces foi encerrada devido à mesma não ter condições para continuar 

pois o forte vento danificou as estruturas da mesma. 

Foi dado conhecimento ao SMPC do encerramento da Quintas da Ribafria, e Quinta 

Nova da Assunção para precaução de queda de árvores que podia provocar 

problemas nos visitantes.  

A quede de um tronco de médio porte no Largo Rainha D. Amelia em Sintra provocou 

2 feridos considerados ligeiros que foram assistidos no local tendo 1 deles sido 

transportado ao hospital. 
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Devido à queda de muitas árvores na serra de Sintra todos os acessos à mesma 

foram cortados, tendo o palácio da Pena e o Castelo dos Mouros sido encerrados. 

No Convento da Peninha encontravam-se 120 escuteiros que embora não tivessem 

problemas foi decidido pelo Comandante dos Bombeiros de Almoçageme a evacuação 

dos mesmos, tendo sido dado conhecimento ao Coordenador do SMPC que 

providenciou a requisição 3 autocarros para o transporte dos mesmos. 

A Rua Conde Sucena em S. Pedro de Penaferrim esteve cortada durante o dia devido 

á queda de 6 árvores de grande porte e de postes da EDP, a situação ficou resolvida 

pelas 21:00horas. 

A estrada que dá acesso à praia de Magoito esteve cortada durante o dia e noite 

devido à queda de árvores e postos da PT, situação que só ficou resolvida na manhã 

do dia 18/10/2015. 

Muitas outras situações aconteceram no Concelho mas foram prontamente resolvidas 

ou pelos Corpos de Bombeiros ou pelos diversos serviços da CMS. 

Temos em conta que muito ainda está por fazer, pois há a necessidade de se 

proceder a uma avaliação dos danos causados e começar com as limpezas e retiradas 

de arvoredos e troncos de árvores que ficaram nas bermas das estradas. 

A articulação do SMPC com os diversos departamentos da CMS foi excelente, tendo 

todos em conjunto colaborado da melhor maneira no sentido de dar a melhor resposta 

às muitas solicitações que surgiram. 

Para dar resposta às situações descritas, o SMPC teve necessidade de reforçar os 

meios humanos, durante o dia com mais 3 operadores que estavam de folga e com 2 

Técnicos que andaram na rua conjuntamente com o Coordenador do SMPC a resolver 

as diversas solicitações.    

Meios solicitados  

Av. Conde Sucena: 

 3 Camiões – CMS 

 2 Camiões – SMAS 

 1 Retroescavadora – CMS 

 1 Varredoura – CMS 

 1 Plataforma – CMS 

 1 Pá Carregadora – CMS 

 2 Viaturas Policia Municipal 

 

 

Tapada das Mercês (Recinto da Feira) 

 Retroescavadora – CMS 

 Policia Municipal 
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Serra de Sintra 

 1 Pá Carregadora – CMS 

 1 Retroescavadora – CMS 

 Autocarro (36 lugares) CB Sintra 

 Autocarro (55 lugares) UF Cacém e São Marcos 

 Autocarro (55 lugares) UF Agualva e Mira-Sintra 

Diversos 

 2 Varredouras, solicitadas para zonas envolventes ao centro histórico, e para 

Rua Conde Sucena em S. Pedro. 

 Pessoal dos Jardins com várias motosserras e pessoal da DSU 1 para 

limpezas    

Conclusão: 

Para o cabal cumprimento da missão, das competências e das atribuições do 

município, foi essencial o contributo de todos os trabalhadores e colaboradores da 

Câmara Municipal, Empresas Municipais (HPEM e SMAS), da Parques-Sintra Monte 

da Lua e Agentes de Protecção Civil (Forças de Segurança e Corpos de Bombeiros). 

A execução dos exercícios realizados nos últimos anos, permitiram assegurar uma 

rápida e eficaz intervenção de toda a estrutura de planeamento e socorro no âmbito da 

protecção civil municipal. 

 

 

 Sintra 18 de Outubro 2015 

         O Coordenador  


