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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Serviço Municipal de Proteção civil realiza 
exercício em sines 

 
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Sines vai realizar um exercício, do tipo Livex, com 
envolvimento de meios reais no terreno, até ao final do mês de março de 2012. 
 
O exercício, denominado PREVESINES 2012, tem como finalidade testar o Plano de Emergência 
Externo de Proteção Civil, da responsabilidade da Câmara Municipal de Sines e indústrias 
SEVESO, em vigor desde 2011. 
 
Os estabelecimentos SEVESO armazenam substâncias perigosas, estando sujeitos a riscos de 
incêndios, explosões, formação de nuvens tóxicas, derrames e descargas acidentais para o 
ambiente. 
 
Através do PREVESINES 2012 será exercitada a articulação entre todas as entidades com 
responsabilidade em matéria de proteção civil a nível municipal e distrital, no quadro da 
intervenção operacional, perante uma situação de exceção.  
 
O exercício é composto por dois cenários. O cenário 1 situa-se no terminal petrolífero, com fuga 
de butadieno em fase líquido de uma das esferas da Repsol Polímeros. O cenário 2 é a rotura 
total de um tanque de metanol da Euroresinas na Zona Industrial e Logística de Sines. 
 
O exercício terá a duração máxima de duas horas. 
 
A Câmara Municipal de Sines garantirá informação permanente através dos seus meios próprios 
e, indiretamente, através dos órgãos de comunicação social, com destaque para as rádios locais. 
 
A colaboração da população, mantendo a serenidade e seguindo as instruções da Proteção Civil, 
é fundamental para o êxito do exercício, que será a obtenção de informação para a melhoria da 
resposta a eventuais situações reais. 
 
As entidades envolvidas no PREVESINES são a Câmara Municipal de Sines (Serviço Municipal de 
Proteção Civil), Comissão Municipal de Proteção Civil, CDOS Setúbal, CB's de Sines, Cercal do 
Alentejo, Santiago do Cacém, Santo André, Alvalade, APS - Administração do Porto de Sines, 
Capitania do Porto de Sines, INEM, Repsol Polímeros e Euroresinas. 
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Recursos adicionais na área Atualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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