Anexo 3 – Contributo enviado por Manuel Alexandre Henriques, Adjunto do Diretor de
Relações Institucionais -SonaeSierra Portugal
A SONAE SIERRA, na qualidade de proprietária de dois Centros Comerciais no concelho de
Lisboa (Centro Colombo e Centro Vasco da Gama), tendo tomado conhecimento da Discussão
Pública do Plano Municipal de Emergência de Lisboa (Edital n.º 763/2012, publicado na 2ª
série

do

Diário

da

República

em

21/08/2012),

vem

remeter

as

seguintes

considerações/sugestões sobre o referido documento:

1.

Dada a importância dos edifícios de que esta empresa é proprietária no concelho de
Lisboa (O Centro Colombo recebe 24 milhões de pessoas/ano; O Centro Vasco da
Gama 20 milhões de pessoa/ano) vem disponibilizar-se para colaborar/participar no
Programa de Exercícios bianual previsto no Plano Municipal de Emergência de Lisboa;

2.

De igual forma entende dever realçar a importância da participação de entidades
privadas nesta temática ( o que parece estar omisso no Plano). Esta participação dos
privados é incentivada na própria Lei de Bases da Proteção Civil ( Lei nº 27/2006, de 3
de Julho) ao abrigo do Principio da Cooperação previsto no seu artigo 5º ao referir
“que a proteção civil constitui atribuição do Estado, das Regiões Autónomas e das
autarquias locais e dever dos cidadãos e de todas as entidades públicas e privadas”;

Desta forma, e por todo exposto, enfatiza a sua disponibilidade para cooperar com a Câmara
Municipal e demais entidades intervenientes, nomeadamente com as suas instalações para os
exercícios bianuais previsto no Plano Municipal de Emergência de Lisboa.
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