
 

 

Ata de reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil 

 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, na sala de reuniões 

das instalações da câmara municipal de Valpaços, sita no edifício dos Passos do concelho, 

realizou-se a reunião de alteração e revisão do Plano Municipal de Emergência e de 

Proteção Civil, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Amílcar 

Almeida, e com a presença das demais entidades: 

Carla Lopes, técnica municipal de Proteção Civil de Valpaços; 

Marco Antunes e Fernando Barros, representantes do CIM-AT; 

Pedro Ferreira, representante da GISTREE, 

Carlos de Sousa, representante do C.N.E Agrupamento 839; 

António Escudeiro, representante do Corpo Nacional de Escutas – AGR392 de Valpaços; 

Rui Minhava, representante do CHTMAD, EPE; 

José Ferreira, do Centro Distrital Segurança Social; 

Álvaro Ribeiro, representante da ANPC de Vila Real; 

Manuel Camilo, Comandante do Posto GNR de Valpaços; 

Félix Santos, Comandante do Posto GNR de Carrazedo de Montenegro; 

Paulo Barreira, Comandante do Posto GNR de Lebução; 

Luiz Quinteira, representante da EDP-Distribuição; 

Luís Nogueira; Comandante dos Bombeiros Voluntários de Valpaços e  

João Sousa; Comandante dos Bombeiros Voluntários de Valpaços 

 

O Senhor Presidente, Dr. Amílcar Almeida deu por iniciada a sessão quando eram dez horas 

e trinta minutos. 

Dado que o Plano Municipal de Emergência e de Proteção Civil foi elaborado no ano de dois 

mil e dez, surge a necessidade de fazer algumas alterações do mesmo sendo que o 

Presidente dada a sua agenda preenchida, necessitou de se ausentar para ir de encontro a 

uma reunião inesperada pelas dez horas e cinquenta minutos e passou da palavra ao orador 

Senhor Pedro Ferreira, representante da empresa GISTREE (Sistema de Informação 

Geográfica, Floresta e Ambiente Lda. , para apresentar o respetivo ajuste. 

Uma vez apresentada a sua equipa o Senhor Pedro Ferreira deu a conhecer a possibilidade 

de alteração do Plano Municipal de Emergência e de Proteção Civil, reduzindo o volume do 

plano e retirando do acesso ao publico devido á nova lei da proteção de dados pessoais, o 

volume três que refere os demais contactos, assim deste modo a permite a facilidade de 

acesso e este ser mais prático e fácil de consultar. 



Acabando a sua apresentação das alterações do Plano Municipal de Emergência e de 

Proteção Civil, foi aberta a discussão às demais entidades que quisessem abordar algum 

reparo ao retificado plano. 

O representante do Centro Distrital Segurança Social, o Senhor José Ferreira, usou da palavra 

para dar algumas considerações, das quais invocou a substituição do nome de Serviço Social 

de Segurança Social Local de Valpaços para Instituto da segurança Social de Vila Real. 

Abordou também o quadro cinquenta e dois uma vez que este não se enquadrava nas 

competências da entidade em causa. Referiu que tinha enviado por email, todas as 

alterações a efetuar no que respeitava à Segurança Social. 

Também usou da palavra o Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Valpaços Luís 

Nogueira, que abordou o tema das comunicações rádio, referindo que os locais para as 

comunicações estabelecidas não reuniam as condições necessárias e considerava que as 

instalações do edifício dos Bombeiros Voluntários de Valpaços e parque respetivo, seria mais 

adequado para a comunicação e utilização das comunicações rádio. 

Sem outro assunto em questão, foi proposta a votação às alterações do Plano Municipal de 

Emergência e de Proteção Civil e aprovado por unanimidade, com a salvaguarda de serem 

efectuadas as alterações propostas pela Segurança Social. 

A Engª Carla Lopes, deu por encerrada a sessão pelas onze horas e trinta minutos.  

 

 

 

 

 

 

 


