
  
  

MUNICÍPIO DE SETÚBAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

REUNIÃO N.º 

Realizada em 

ASSUNTO : 

PROPOSTA N.º 03/2022/SMPCB 

DELIBERAÇÃO N.º 

Adesão do Município à Associação “Plataforma de Setúbal para o Risco, Segurança e 

Cidadania” 

Considerando que: 

A Plataforma de Setúbal surgiu como uma das propostas que faziam parte das conclusões da primeira 

conferencia internacional sobre Riscos, Segurança e Cidadania que decorreu na cidade de Setúbal entre os 

dias 28 e 29 de março de 2019; 

Desde então para cá a Plataforma tem funcionado de forma regular, mas informalmente, tendo já sido 

realizada outra conferencia internacional sobre Riscos Segurança e Cidadania e um Webinar internacional 

sobre a resposta das Autarquias à COVID 19; 

As entidades que têm estado desde o início na Plataforma são – a Câmara Municipal de Setúbal, através do 

Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros (CMS/SMPCB), O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), o 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL) e o Centro de 

Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC); 

Recentemente aderiram à Plataforma de Setúbal o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 

Universidade de Lisboa (ISCSP-UL), a EDUGEP, a Associação da Indústria de Setúbal (AISET), a Universidade 

Sénior de Setúbal (UNISETI), a Liga de Amigos de Setúbal e Azeitão (LASA) e a Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Setúbal (AHBVS); 

Se encontram em número suficiente para que a Plataforma de Setúbal se constitua como uma Associação 

sem fins lucrativos, passando a denominar-se Plataforma de Setúbal para o Risco, Segurança e Cidadania; 

Os principais objetivos da Associação a constituir visam: 

a) Contribuir para a dinamização de um fórum permanente de monitorização, investigação, 

discussão e cooperação nas matérias relativas à aplicação das recomendações das Nações 

Unidas no que concerne ao quadro de referência em vigor para a Redução do Risco de 

Catástrofe e Segurança Humana; ---------------------------------------------------------------------------------- 

b) Organizar bienalmente a Conferência Internacional Riscos, Segurança e Cidadania; 

c) Acompanhar e influenciar a conceção, a execução e a avaliação das políticas de Prevenção dos 

Riscos, Resposta a Emergências e Segurança Integral dos cidadãos, a nível local, regional, 

nacional e internacional; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Promover a qualificação da intervenção dos agentes de proteção civil. --------------------------------- 
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Assim, face ao exposto, propõe-se que: 

1 

2 

. 1 - A Câmara Municipal de Setúbal aprove a adesão à referida Plataforma; 

. Aprove a submissão à Assembleia Municipal o pedido de autorização da adesão do Município à 

Associação “Plataforma de Setúbal para o Risco, Segurança e Cidadania”, com aprovação dos 

respetivos Estatutos, cuja minuta se encontra em anexo à presente proposta, nos termos do 

disposto na alínea n) do n.º 1 do art.º 25.º, na alínea ccc) do art.º 33.º n.º 1, todos do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013 de 4 de setembro, conjugados com o art.º 1.º n.º 2 e artigos 3.º, 6.º, 56.º e 60.º do 

Regime Jurídico da atividade empresarial local e das participações locais (RJAELPL) 

3 . Submeter a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do disposto nos artigos 56.º, n.º 2 

e 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

Mais se propõe que a parte da ata respeitante a esta deliberação seja aprovada em minuta para efeitos do 

n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro. 

O TÉCNICO O CHEFE DE DIVISÃO 

O PROPONENTE O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO 

APROVADA / REJEITADA por : Votos Contra; Abstenções; Votos a Favor. 

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro 

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA O PRESIDENTE DA CÂMARA 
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