MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Protecção Civil: Plano de Emergência Externo de
Sines em consulta pública
A proposta de Plano de Emergência Externo de Sines encontra-se em consulta pública entre 12
de Maio e 10 de Junho de 2010.
O plano destina-se a proteger a população e o ambiente em caso de acidente grave com origem
nos estabelecimentos de Sines que armazenam substâncias perigosas e que estão abrangidos
pela Directiva “Seveso II”: Refinaria de Sines – Galp Energia; Complexo Petroquímico e Terminal
Portuário da Repsol Polímeros; fábrica e tanque de armazenagem de metanol da EuroResinas;
fábrica da Artenius; caverna de armazenagem de propano da Sigás; e Terminal de Gás Natural
Liquefeito da REN.
O plano é elaborado para responder a situações de emergência (incêndios, explosões, formação
de nuvens tóxicas, derrames, etc.) que extravasem o perímetro do estabelecimentos ou que
possam pôr em causa a segurança e saúde da população, o ambiente e os estabelecimentos
industriais vizinhos.
Entre os objectivos gerais do plano incluem-se a definição de orientações relativamente ao
modo de alerta, mobilização e actuação das várias entidades, a definição da estrutura
organizacional e respectivas funções e responsabilidades e a inventariação dos meios e recursos
disponíveis.
O director do Plano é o presidente da Câmara de Sines. Em caso de impedimento, delega
funções no vereador do Pelouro da Protecção Civil, seu substituto.
Consultar o plano e apresentar contributo
O plano pode ser consultado no site municipal (www.sines.pt) ou no Serviço Municipal de
Protecção Civil (SMPC), sito no Edifício do Departamento de Obras e Serviços Urbanos da
Câmara Municipal de Sines - ZIL 2 - 7520 Sines, todos os dias úteis, nos períodos 9h00-13h00 /
14h00-17h00.
Os contributos podem ser enviados, por carta, para a morada do SMPC, ou, por correio
electrónico, para o endereço pcivil.sines@gmail.com.
SIDI/PM/2010-05-13
Recursos adicionais na área Actualidade > 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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