Proposta Orçamento Participativo

Dados da Proposta:
Nome da iniciativa: Mitigação de Catástrofes
País: Portugal
Concelho: Ansião
Pessoa responsável: Luís Carlos de Jesus Rosa
Categoria: Proteção Civil
Descrição sumária da Iniciativa: Aquisição de vários equipamentos para mitigação
de catástrofes e proteção de pessoas e bens
Beneficiários diretos: População
Resultado: Dotar o concelho de meios para mitigação de catástrofes, com enfoque
no Serviço Municipal de Proteção Civil e seus agentes.

Descrição Geral do Projeto
Dadas as catástrofes que recentemente abalaram o nosso país e, evidenciando a
realidade do concelho de Ansião no que toca à exposição a estes eventos, torna-se
necessário e urgente prover o Serviço Municipal de Proteção Civil de equipamentos
adequados para a intervenção e mitigação das consequências destes eventos na
população Ansianense.
Este projeto visa colmatar uma lacuna no socorro municipal de pessoas, animais e
bens. Sucintamente, pretende esta proposta proceder à aquisição de equipamentos
para atuação em cenários de catástrofe e, com isso, auxiliar na resolução e
mitigação das suas consequências. Para obter este efeito, conta com a aquisição de
vários equipamentos do domínio da Proteção Civil, sendo eles:
-

2 Bombas Flutuantes de Grande Capacidade;
Carregador de Garrafas de Ar Comprimido;
2 Detetores de atmosferas perigosas;
Extrator de gases;
Câmera de Infravermelhos;
Martelo Elétrico;
Escadas Telescópicas;
20 Rádios Portáteis de banda VHF;
8 Fatos de Neopreno;
2 cabos de regaste.

São exemplos os seguintes cenários onde a proposta se torna uma mais-valia:
-Secas extremas;
-Deteção e vítimas soterradas ou desaparecidas;
-Incidentes com matérias perigosas;
-Apoio a resgates resgate em grutas, fossas e silos indústrias;
-Inundações;
-Apoio a grandes Incêndios.

Contributo para a Estratégia de Desenvolvimento do Município:
Esta proposta vai ao encontro das exigências prementes ao nível de proteção civil
numa ótima de prevenção e atuação, enquadrando-se na patente vontade do
Município de Ansião em reforçar esta área, demonstrada pela recém nomeação da
Coordenadora Municipal de Proteção Civil, a atualização do Plano Municipal de
Emergência e Proteção Civil bem como de outros investimentos pontuais e reforços
orçamentais que vieram guarnecer esta área.

Projeto em detalhe
Duas Bombas Flutuantes de Grande Capacidade
Descrição técnica:
Bombas flutuantes com capacidade de extração de 1000l de água por minuto em
pontos de água permanente como lagos e lagoas.
No município de Ansião, pelas suas características geomorfológicas, existem pontos
destes disseminados pelo concelho como são caso os pontos em Avelar (Barreiro)
Chão de Couce (Quinta de Cima) entre outros com lugar nas dolinas características
da nossa região.
Estas bombas permitem a sua utilização na função de abastecimento em cenários
de incêndios, seca extrema para utilização em agro-pecuária, ao qual se acresce o
fator mobilidade, alargando assim o leque de atuação e utilização.
Carregador de Garrafas de Ar Comprimido
Descrição técnica:
O nosso concelho é atravessado por vias de relevo regional e nacional como são o
caso da IC8, IC3 e A13, no qual circulam veículos de transporte de matérias
perigosas. Para além das vias, possui ainda uma zona industrial (em expansão)
com indústria de media e grande dimensão.
Qualquer atuação num cenário de catástrofe associada aos fatores anteriormente
apresentados necessitará da utilização de aparelhos ARICA (Aparelhos Respiratórios
de Circuito Aberto). Estes aparelhos são limitados na sua utilização pelo
tempo/quantidade de ar comprimido disponível em cada cilindro.
Para além dos agentes locais, em casos de catástrofes diferenciadas, haverá a
necessidade de intervenção de equipas especializadas em desastres Nucleares,
Radiológicos, Bacteriológicos e Químicos (NRBC). Um Carregador de Garrafas de Ar
Comprimido removeria a limitação de tempo de trabalho vinculado a cada garrafa,
tornando operações de socorro e contenção mais eficazes e tempo ilimitado de
trabalho.

Detetores de atmosferas perigosas e extrator de gases
Descrição técnica:
Pretende-se a aquisição de dois detetores de atmosferas perigosas e um extrator
utilizados na deteção/extração de gases e de ambiente explosivos. Estes detetores
provam-se de maior utilidade no auxílio a operários fabris ou agrícolas que realizem
trabalhos em fossas ou silos permitindo aos intervenientes ou responsáveis pela
função a realizar, reconhecer a atmosfera onde atuam e os riscos que lhe são
inerentes, bem como proceder à extração de gases nocivos.
Câmara de Infravermelhos
Descrição técnica:
Utilizada na deteção de pessoas soterradas e pessoas desaparecidas pela
visualização da imagem térmica geradas pelos corpos em temperaturas próximas à
do ambiente.
Martelo Elétrico
Descrição técnica:
A aquisição de um martelo elétrico vem no seguimento da necessidade de prover
maior capacidade para o auxílio a vítimas soterradas em estruturas.
Estando Portugal associado a um risco sísmico sobejamente reconhecido, é objetivo
dotar o SMPC de equipamentos que permitam aumentar o espectro de atuação
nestes cenários de derrocada, explosão e desabamento.
Escada Telescópica
Descrição técnica:
Uma escada telescópica de 18 metros permite o desempenho de funções a grande
altura como: operações de manutenção, acesso e resgaste em telhados ou andares
elevados, eliminação ninhos de vespa asiática e salvamento animal.
20 Rádios Portáteis de banda VHF
Descrição Técnica:
Recuemos aos anos de 2013 e 2017 onde os rádios VHF se mantiveram
operacionais após as falhas da rede SIRESP e rede telemóvel. Estes rádios
apresentam uma tecnologia de funcionamento alternativo à rede SIRESP e
telemóvel sendo o complemento ideal para funcionar numa ótica de “salvaguarda”.
Pretende-se a aquisição de 20 exemplares cuja função será a distribuição (em
cenário de catástrofe ou preventivamente) a todos os agentes de Proteção Civil
Municipais (SMPC, Juntas de Freguesia, Programa Aldeias Seguras etc) por forma a
permitir uma maior coordenação em teatros de larga escala.

8 Fatos de Neopreno
Descrição Técnica:
Os fatos de Neopreno permitem a atuação em ambientes aquosos e/ou em
tempestades cuja precipitação dificulte a atuação dos intervenientes, associados ao
SMPC no terreno.
2 cabos de regaste
Descrição Técnica:
O nosso concelho, pelas suas condições geológicas e geomorfológicas apresenta
locais difícil acesso como: trilhos, poços, grutas, ribanceiras ou algumas falésias.
Com um passado ligado à exploração de gesso e calcário apresenta também minas
e pedreiras abandonadas. A aquisição de dois cabos de resgate de 10mm com
200m é uma mais-valia para atuações de difícil acesso, seja em altitude, ou em
profundidade.
Observações:
Pretende o proponente desta proposta que todo o material fique ao encargo do
recém-criado SMPC, não querendo, com a sua aquisição, a beneficiação de
nenhuma entidade particular que se substitua à coisa pública. Entende o
proponente que esta proposta traria uma melhoria significativa na capacidade de
intervenção do serviço.

Proposta de Orçamento resumida
-

2 Bombas Flutuantes de Grande Capacidade
Carregador de Garrafas de Ar Comprimido
2 Detetores de atmosferas perigosas
Extrator de gases
Câmera de Infravermelhos
Martelo Elétrico
Escadas Telescópicas
20 Rádios Portáteis de banda VHF
8 Fatos de Neopreno
2 cabos de regaste

Total do orçamento após consulta (orçamentos em anexo):
35,090.95€ com Iva incluído

Notas Finais
Esta proposta visa contribuir para o bem-estar dos Ansianenses e todos aqueles
que nos visitam. Os equipamentos nela contidos foram pensados na ótica de
contribuírem alargadamente para a Proteção Civil Ansianense, sendo operáveis 24h
por dia 365 dias por ano, podendo auxiliar desde a criança que caia acidentalmente
num algar, um operário fabril, um agricultor, um caminhante que percorre os
nossos trilhos, aqueles que pelas nossas vias transitam, a nossa comunidade,
família e vizinhos.
“Agentes de Proteção Civil Somos Todos Nós”

Anexos

