Designação do projeto | Reabilitação do Edifício da Cadeia de Soure para instalação do Centro Municipal de
Proteção Civil de Soure
Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000193
Objetivo principal | Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR)
Região de intervenção | CENTRO (NUTS II) – Região de Coimbra (NUTS III)
Entidade beneficiária | Município de Soure
Data de aprovação | 01-07-2021
Data de início | 02-03-2021
Data de conclusão | 19-02-2023
Custo total elegível | €218.493,78
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - €185.719,72
Apoio financeiro público nacional/regional | N.A.
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O projeto tem como pretensão a instalação do Centro Municipal de Proteção Civil de Soure, no antigo
Edifício da Cadeia de Soure, intervencionando o átrio interior, que se encontra devoluto e sem ocupação.
A operação consiste na aquisição de meios e recursos para reforçar a capacidade operacional do Serviço
Municipal de Proteção Civil e do Centro de Coordenação Operacional Municipal, nomeadamente:
- Adaptação do edificado para funcionamento do Centro de Coordenação Operacional Municipal.
- Aquisição de equipamentos (mobiliário, …) e recursos tecnológicos para apetrechamento do Serviço
Municipal de Proteção Civil, de forma a garantir a operacionalidade do CCOM, nos termos da Estratégia
Nacional para uma Proteção Civil Preventiva e Lei de Bases da Proteção Civil.
- Integrar plataforma intermunicipal para operacionalizar de estratégias de informação e sensibilização.
São objetivos da operação:
• Renovar e aproveitar um espaço inutilizado para a criação do Centro Municipal de Proteção Civil;
• Apoiar e capacitar funcionalmente a atividade de proteção civil desenvolvida pelos SMPC;
• Contribuir para a sustentabilidade da oferta turística, nomeadamente ao nível da salvaguarda dos
ecossistemas ambientais e património natural;
• Criação de uma estrutura que permita monitorizar 24H/dia situações que possam vir a causar um acidente
grave ou uma catástrofe no território municipal;
• Melhorar a capacidade do dispositivo integrado de resposta municipal, valorizando as competências
atribuídas ao SMPC: Prevenção e avaliação de riscos e vulnerabilidades; Planeamento e apoio às operações;
logística e Comunicações; Sensibilização e informação.
• Aperfeiçoar as capacidades de avaliação de risco, alerta e aviso, com vista a reforçar os níveis de prontidão
e mobilização dos meios e recursos de proteção e socorro e a sensibilização e autoproteção dos cidadãos;
• Reforçar mecanismos de coordenação institucional face à ocorrência de acidente grave ou catástrofe.

