
 

 

 

COMISSÃO DISTRITAL DE PROTEÇÃO CIVIL  - CDPC  

FARO 

1 / 1 

 

DELIBERAÇÃO 

A Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) de Faro, reunida extraordinariamente, hoje, 14 de março de 2020, 

e considerando: 

a) O Despacho de Suas Excelências o Ministro da Administração Interna e a Ministra da Saúde, em anexo, 

que declarou a Situação de Alerta, no âmbito da Lei de Bases da Proteção Civil (LBPC), Lei n.º 27/2006, 

de 03 de julho, na sua atual redação (Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto); 

b) O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus — COVID 19, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-

A/2020, que aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus; 

o Despacho n.º 3298-C/2020, que determina a interdição do desembarque e licenças para terra de 

passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais; 

c) A audição da estrutura de coordenação institucional de âmbito distrital, designadamente o Centro de 

Coordenação Operacional Distrital (CCOD), que reuniu ontem, pelas 18:30 horas; 

d) A análise dos critérios gerais e específicos, de ativação, constantes do Plano Distrital de Emergência de 

Proteção Civil (PDEPC) de Faro; 

e) A avaliação, realizada com base na conjugação das alíneas anteriores, para aferir da necessidade de 

acionamento do Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Faro; 

f) A audição da Autoridade de Saúde Regional. 

 

Deliberou,  

 

1. Adotadas que foram, as medidas preventivas e especiais, de reação face ao risco, nos termos e para 

efeitos do n.º 3, do art.º 14.º da LBPC, não se verificam, no presente momento, condições que conduzam 

á necessidade de propor a Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração Interna, o 

acionamento do PDEPC de Faro. 

2. Para efeitos do previsto na alínea c), do n.º 2 do art.º 38.º da LBPC, dar conhecimento a Sua Excelência 

a Secretária de Estado da Administração Interna, da avaliação efetuada, bem como às Autoridades 

Municipais de Proteção Civil. 

3. Constituir, ao abrigo do art.º 42.º da LBPC, uma Subcomissão, em regime de permanência, enquanto 

estrutura responsável pela recolha e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, 

garantindo uma permanente monitorização da situação. 

4. Reunir a CDPC, ordinariamente, todas as quartas-feiras, pelas 14:30 horas, e extraordinariamente, 

sempre que necessário, via VTC - Video teleconference, enquanto vigorar a Situação de Alerta constante 

na alínea a). 

5. Que a presente Deliberação seja divulgada junto dos Órgãos de Comunicação Social, que têm a 

obrigação especial de colaboração visando a divulgação das informações relevantes relativas à situação 

nos termos do n.º 4 do art.º 14º da LBPC. 

Faro, 14 de março de 2020 

O Presidente da CDPC, 

 

 

 

António Pina 


