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Parte III - Áreas de
intervenção
Parte III – •reas de Interven‚ƒo

A Parte III destina-se a apresentar as áreas de intervenção básicas da organização
geral das operações.
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1. ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS
ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS
A área de intervenção de administração de meios e recursos deve estabelecer procedimentos e instruções de
coordenação quanto às actividades de gestão administrativa e financeiras inerentes à mobilização, requisição e
utilização dos meios e recursos utilizados aquando da activação do Plano de emergência.
RESPONSÁVEL

SUBSTITUTO

Chefe Divisão Administrativa Financeira

Técnico Superior da Secção de Contabilidade

FUNÇÃO
Gestão Financeira
Supervisão das negociações contratuais
Gestão dos tempos de utilização nas operações de emergência de protecção civil em curso.
Gestão dos processos de Seguros.
ÓRGÃOS DE APOIO
SMPC- Grupo Gabinete Apoio Técnico
Divisão Administrativa e Financeira - DAF
Divisão do Urbanismo e Serviços Urbanos - DUSU

ANTES DA EMERGÊNCIA

DURANTE A EMERGÊNCIA

X

DEPOIS DA EMERGÊNCIA

X

PROCEDIMENTOS
Contactar as diversas entidades públicas e privadas, com vista a proceder ao levantamento das disponibilidades
dos equipamentos e materiais e articular formas de garantir o fornecimento dos mesmos.
Proceder à aquisição de bens e Serviços, por requisição do Director do Plano
Gerir, através de conta específica, os donativos e outros apoios financeiros recebidos em dinheiro com destino às
operações de Protecção civil.
A liquidação das despesas e serviços prestados.
OBSERVAÇÕES
O Pessoal da administração Publica é nomeado e remunerado pelos Organismos a que pertence. O Pessoal
Integrado nas Entidades e organismos previstos no PMEPCS é remunerado por essas entidades e organismos,
eventualmente poderão despesas ser comparticipadas de acordo com o que vier a ser estabelecido superiormente.
O Pessoal Voluntário cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deverá apresentar-se nas Juntas de Freguesia da sua
residência ou no Quartel de Bombeiros de Sátão, se outros locais não foram divulgados.
O Presidente da Câmara Municipal poderá requerer ao Governo a disponibilização de verbas extraordinárias para
apoiar as acções de emergência e reabilitação.
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LOGISTICA
No apoio log’stico •s opera‰•es constam os procedimentos e instru‰•es de coordena‰€o, bem como a
identifica‰€o dos meios e responsabilidades dos servi‰os, agentes de protec‰€o civil e entidades de apoio, quanto
•s entidades de log’stica destinadas a apoiar as for‰as de interven‰€o e a popula‰€o.
RESPONSŒVEL
SUBSTITUTO
Comandante Operacional Municipal - COM
Vereador da Protec‰€o Civil
FUN…†O
Apoio log’stico •s for‰as de interven‰€o nas fases de emergˆncia e reabilita‰€o, nomeadamente no que respeita
a alimenta‰€o, combust’veis, manuten‰€o e repara‰€o de equipamento, transporte, material sanit‚rio, material de
mortu‚rio e outros.
Apoio log’stico •s popula‰•es nas fases de emergˆncia e reabilita‰€o, nomeadamente no que respeita ao
fornecimento de ‚gua pot‚vel, alojamento tempor‚rio, alimenta‰€o e agasalho
„RG†OS DE APOIO
SMPC – Grupo de Gest€o e Log’stica
Autoridade de sa“de
Centro de sa“de de S‚t€o
Divis€o do urbanismo e servi‰os urbanos - DUSU
Divis€o de obras municipais – DOM
ACTIVIDADE
ANTES DA EMERG›NCIA
X
DURANTE A EMERG›NCIA
X
DEPOIS DA EMERG›NCIA
X
PROCEDIMENTOS
i) Forças de Intervenção
Relativamente •s necessidades de alimenta‰€o e alojamento, estas ficar€o a cargo das entidades e agentes
intervenientes nas opera‰•es. No entanto, quando for atingdo um volume considerado cr’tico, dever€o requisitar apoio
• CMPC – Grupo de Gest€o e Log’stica, quanto • alimenta‰€o e alojamento do pessoal volunt‚rio, caso o desejem,
estes ficar€o tambŠm a cargo do Grupo de Gest€o Log’stica.
Os elementos constituintes da CMPC, as suas necessidades dever€o ser asseguradas pela C•mara Municipal, a qual
se apoiar‚ no Servi‰o Municipal de Protec‰€o Civil (SMPC)
Os combustíveis e lubrificantes necessários para as operações de emergência ficarão a cargo dos
diferentes agentes e entidades intervenientes no teatro de operações, no entanto, em caso de necessidade,
as mesmas poder€o pedir aux’lio ao Director do Plano .
No caso das despesas de manuten‰€o e repara‰€o de material, estas ser€o liquidadas pelos diferentes agentes e
entidades que actuam nas opera‰•es de emergˆncia, em caso de se confrontem com despesas excepcionais, as
entidades poderão pedir apoio ao Director do Plano.
AS estruturas de sa“de poder€o ser refor‰ada por infra-estruturas privadas ou militares ou ainda por postos de
triagem e socorro montadas pelo INEM, Cruz Vermelha Portuguesa ou For‰as Armadas em colabora‰€o com a CMPC
(Grupo de Sa“de).
A disponibiliza‰€o de material sanit‚rio, este ficar‚ a cargo das entidades e organismos intervenientes no
acidente ou cat‚strofe, podendo no entanto a CMPC disponibilizar instalações próximas do teatro de operações
para o efeito, como edifícios pertencentes à administração pública
Nos casos em que as ocorrˆncias originem um elevado n“mero de mortos caber‚ • CMPC, mais precisamente
ao Grupo de Saúde e ao Grupo de Busca e Socorro, definir os locais mais adequados para a reunião de mortos e
o estabelecimento das medidas sanit‚rias necess‚rias.
O sistema de comunica‰•es operacionais de apoio ao PMEPC utiliza como primeiro recurso a rede m”vel nacional.
Em caso de falha de cobertura da rede m”vel dever‚ ser utilizada a comunica‰€o fixa.
Os agentes, entidades e organiza‰•es de apoio utilizam as redes e meios pr”prios de telecomunica‰•es, sem
preju’zo da interliga‰€o operacional atravŠs da REPC
Os radioamadores licenciados podem ser chamados a colaborar no sistema de comunica‰•es operacionais de apoio
ao PMEPC, sob a coordena‰€o da equipa funcional de comunica‰•es, alerta e aviso do SMPC.
Em caso de necessidade, ser‚ montado um servi‰o de estafetas, a guarnecer pelo SMPC, Guarda Nacional
Republicana, consoante a ‚rea de responsabilidade, e pelo agrupamento escuteiros de S‚t€o (CNE).
ii)
População
Relativamente aos procedimentos s€o os indicados para o Grupo de Gest€o e Log’stica, sendo as suas
necessidades materiais e de equipamentos solicitados • CMPC.
OBSERVA…•ES
O Grupo de Gestão Logística estabelecerá os procedimentos e normas de mobilização e transporte dos
meios e recursos necessários, cooperando e articulando-se com os outros grupos de interven‰€o.
Durante a fase de reabilita‰€o, poder‚ ser “til o Grupo de Gestão de Voluntários promover ac‰•es de obten‰€o de
fundos externos de apoio • popula‰€o, bem como de recolha e armazenamento de donativos e de incentivo ao
voluntariado.
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3. COMUNICAÇÕES
COMUNICA…•ES
O sistema de comunica‰•es operacionais de protec‰€o civil visa assegurar as liga‰•es entre os servi‰os, agentes,
entidades e organiza‰•es de apoio que participam nas actividades previstas no PMEPC
RESPONSŒVEL

SUBSTITUTO

Vereador da C•mara Municipal de S‚t€o

Substituto legal

FUN…†O
Garante a liga‰€o entre as entidades com responsabilidades de coordena‰€o e os diversos organismos com miss•es
atribu’das para as opera‰•es de socorro e assistˆncia a realizar;
Estabelece o Plano de Comunica‰•es entre todas as entidades e organismos envolvidos, de acordo com a situa‰€o
de emergˆncia.
„RG†OS DE APOIO
Servi‰o Municipal de Protec‰€o Civil
Bombeiros Volunt‚rios de S‚t€o
GNR – Destacamento do S‚t€o
Autoridade de Sa“de Publica

ACTIVIDADE
ANTES DA EMERG›NCIA

DURANTE A EMERG›NCIA

X

DEPOIS DA EMERG›NCIA

X

PROCEDIMENTOS
O sistema de comunica‰•es operacionais de apoio ao PMEPC utiliza como primeiro recurso a rede m”vel nacional.
Em caso de falha de cobertura da rede m”vel dever‚ ser utilizada a comunica‰€o fixa.
Os agentes, entidades e organiza‰•es de apoio utilizam as redes e meios pr”prios de telecomunica‰•es, sem
preju’zo da interliga‰€o operacional atravŠs da REPC.
Os radioamadores licenciados podem ser chamados a colaborar no sistema de comunica‰•es operacionais de apoio
ao PMEPC, sob a coordena‰€o da equipa funcional de comunica‰•es, alerta e aviso do SMPC.
Em caso de necessidade, ser‚ montado um servi‰o de estafetas, a guarnecer pelo SMPC, Guarda Nacional
Republicana, consoante a ‚rea de responsabilidade, e pelo agrupamento escuteiros de S‚t€o (CNE).
OBSERVA…•ES
O SMPC n€o possui instalado um sistema de comunica‰€o via r‚dio.
Dependendo da gravidade da situa‰€o n€o esquecer o aviso directo •s popula‰•es.
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4. GESTÃO DA INFORMAÇÃO
GESTÃO DA INFORMAÇÃO
A gestão da informação é um processo que consiste nas actividades de busca ou recolha, classificação,
processamento e/ou tratamento e divulgação da informação. O objectivo é fazer com que a informação gerada, seja
transmitida de uma forma eficiente e rápida para as pessoas que necessitam dela no apoio à decisão possibilitando
uma resposta mais adequada e eficaz em situações críticas.
RESPONSÁVEL

SUBSTITUTO

Câmara Municipal de Sátão

Câmara Municipal de Sátão

Presidente da Câmara

Vereador da Protecção Civil

FUNÇÃO
Gestão de informação entre entidades actuantes nas operações
Gestão de informação às entidades intervenientes do plano
Gestão da informação pública
ÓRGÃOS DE APOIO
Gabinete de Informação e Relações Publicas e o Gabinete de Apoio Técnico
Comunicação Social e Imagem

ANTES DA EMERGÊNCIA

X

DURANTE A EMERGÊNCIA

X

DEPOIS DA EMERGÊNCIA

X

PROCEDIMENTOS
Avaliação de riscos a partir da informação recepcionada
Acompanhamento e evolução da emergência
Determinação dos meios, recursos e operações a desencadear
Manter a articulação permanente com CCOD.
Coordenação com os grupos de Saúde e de Gestão Logistica de forma a obter e centralizar toda a informação
relativa à população afectada.
Organizar um centro de informação à população (serviço que tem por finalidade informar se a pessoa procurada
consta dos registos de população alojadas em centros de acolhimento temporário)
Informação pública, pela divulgação de avisos e medidas de autoprotecção da população na fase antes da
emergência através de: Folhetos informativos distribuídos através do serviço de Info Mail dos CTT, cartazes,
internet, avisos de rádio
Disponibilizar informação à comunicação Social, não só para esclarecer a população sobre a evolução da
situação de emergência bem como as acções que se irão desenvolver, mas também transmitir medidas de autoprotecção, locais de concentração e alojamento provisório, Números de telefone e locais de contacto para a
obtenção de informação, recepção de donativos e inscrição para o serviço voluntário
OBSERVAÇÕES
Os órgãos de comunicação social devem difundir toda a informação disponível para que sejam emitidos, na
integra e em tempo útil, os avisos, comunicados, notas de imprensa e outras formas de difusão da informação, no
âmbito da sua missão de serviço publico
Nos termos da Lei de Bases da Protecção Civil, a declaração de Alerta determina uma obrigação especial de colaboração
dos Órgãos de Comunicação Social com a estrutura de coordenação municipal, visando a divulgação das informações
relevantes relativas à situação.
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5. PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO
PROCEDIMENTOS DE EVACUA…†O
A ocorrˆncia de acidentes graves ou cat‚strofes pode levar • necessidade de se proceder • evacua‰€o de zonas, o
que, por sua vez, poder‚ implicar a mobiliza‰€o, alojamento e realojamento de popula‰•es em risco
RESPONSŒVEL

SUBSTITUTO

Comandante da GNR – Destacamento Territorial de

2• Comandante da GNR – Destacamento do S‚t€o

S‚t€o
FUN…†O
Garantir a manuten‰€o da ordem na evacua‰€o das popula‰•es.
Coordenar o controlo do tr‚fego e do acesso e seguran‰a das ‚reas afectadas, mantendo abertos corredores de
circula‰€o de emergˆncia.
Coordenar – com a colabora‰€o de outros grupos – o processo de identifica‰€o e credencia‰€o do pessoal ligado a
opera‰•es de socorro na emergˆncia.
Coordenar as opera‰•es de movimenta‰€o de popula‰•es.
Colaborar nas ac‰•es de “AVISO E ALERTA” •s popula‰•es, nomeadamente atravŠs de transmiss•es de
emergˆncia, ou em eventual servi‰o de estafetas como meio de liga‰€o.

Servi‰o Municipal de Protec‰€o Civil
Destacamento territorial de S‚t€o
Bombeiros Volunt‚rios de S‚t€o
Instituto Nacional de Emergˆncia MŠdica
Divis€o obras municipais
ACTIVIDADE
ANTES DA EMERG›NCIA

DURANTE A EMERG›NCIA

X

DEPOIS DA EMERG›NCIA

X

PROCEDIMENTOS
A evacua‰€o Š proposta pelo respons‚vel do Grupo Busca e Socorro e validada ou aprovada pelo Presidente da
C•mara Municipal.
Definir o n’vel de evacua‰€o (evacuação primária, que corresponde • retirada da popula‰€o da zona em risco
para um local de seguran‰a nas imedia‰•es; ou evacuação secundária, que compreende o deslocamento da
popula‰€o afectada do local de seguran‰a para instala‰•es de abrigo, onde poder€o garantir as suas necessidades
b‚sicas (alimento, agasalho e instala‰•es sanit‚rias).
Na evacua‰€o prim‚ria elaborar, um plano de evacua‰€o do qual dever‚ constar a zona a evacuar, o tempo
dentro do qual a evacua‰€o deve estar terminada, a estimativa do número de evacuados, o mŠtodo de aviso •
popula‰€o e determinar as zonas de concentração local (ZCL; locais pr”ximos da zona a evacuar para onde dever‚
ser encaminhada numa primeira fase a popula‰€o deslocada de modo a facilitar a sua triagem e transporte para o seu
destino final) e as vias atravŠs das quais a popula‰€o dever‚ ser direccionada (Itiner‚rios Prim‚rios de
Evacua‰€o - IPE);
Proceder de imediato • constitui‰€o de um per’metro de seguran‰a atravŠs do corte de tr•nsito e ao desimpedimento
de vias que se encontrem obstru’das por viaturas.
Desencadear as opera‰•es de evacua‰€o mantendo permanentemente actualizado o registo das habita‰•es/ruas
evacuadas
Alertar a popula‰€o para a necessidade de trazerem consigo a sua documenta‰€o e medicamentos;
Garantir o esfor‰o de remo‰€o e salvaguarda de alguns bens pessoais da popula‰€o evacuada cujas habita‰•es se
encontram em maior risco;
Acompanhar a popula‰€o ao longo do percurso de forma a garantir a manuten‰€o da ordem na movimenta‰€o.
Fazer chegar • zona a evacuar equipas de socorro e salvamento e, por medida de precau‰€o, uma equipa de
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emergˆncia mŠdica para prestar apoio a feridos resultantes da ocorrˆncia ou da movimenta‰€o da popula‰€o
Proceder • desobstru‰€o dos acessos • popula‰€o a evacuar (caso existam);
Coordenar o controlo de acessos • zona sinistrada;
Garantir a comunica‰€o em permanˆncia com o Presidente da C•mara Municipal;
Fazer chegar • zona a evacuar ou •s ZCL’s, equipas de identifica‰€o e de apoio a carˆncias ou necessidades da
popula‰€o (alimentos, agasalhos, alojamento, apoio psicol”gico e mŠdico) atravŠs do Grupo de Gest€o Log’stica e
Grupo de Sa“de;
- Identificar os deslocados, atravŠs do preenchimento de uma ficha com a listagem de apoios que cada pessoa
recebeu (alimentos, agasalhos, alojamento, apoio psicol”gico e mŠdico);
- Em articula‰€o com o Grupo de Transportes e Obras P“blicas fazer chegar • zona a evacuar ou •s ZCL’s, viaturas
de transporte de passageiros, de modo a garantir a sua desloca‰€o para Zonas de Acolhimento (ZA) em caso de
necessidade.
Na evacua‰€o Secund‚ria
Alojamento da popula‰€o em instala‰•es p“blicas ou privadas, o Grupo de Gest€o Log’stica, dever‚:
Solicitar ao Grupo de Transportes e Obras P“blicas a listagem dos ve’culos de transporte (ve’culos terrestres) que
se encontram dispon’veis para proceder • evacua‰€o da popula‰€o da zona afectada
zonas de acolhimento

(ZA) e contactar os motoristas

ou ZCL para a zona ou

necess‚rios para garantirem a opera‰€o;

melhor cumprem os requisitos necess‚rios para garantir o seu bem-estar;
Organizar a lista de pessoal a contactar para garantir as necessidades b‚sicas da popula‰€o deslocada
(alimenta‰€o, agasalhos e higiene). Ter em especial aten‰€o a presen‰a crian‰as de colo, deficientes e idosos;
Determinar quais as organiza‰•es a contactar para prestarem aux’lio no apoio • popula‰€o deslocada
Proceder • disponibiliza‰€o de camas e/ou colch•es;
Solicitar ao Grupo de Sa“de para garantir o acompanhamento cl’nico da popula‰€o deslocada;
Solicitar ao Grupo de Sa“de para avaliar a necessidade de se prestar apoio psicol”gico • popula‰€o deslocada,
principalmente aos elementos mais jovens, idosos, deficientes e no caso de se terem ocorrido v’timas mortais, a
elementos que perderam familiares.
OBSERVA…•ES
A popula‰€o

dos edif’cios

ou zonas evacuadas,

quando

em pequeno

n“mero,

Š normalmente

acomodada

temporariamente em infra-estruturas dedicadas ao acolhimento de popula‰€o (instala‰•es hoteleiras), providenciadas
pelo Grupo de Gest€o Log’stica mediante o parecer do Presidente da CMS
Quando se trata de uma evacua‰€o de grande escala normalmente s€o utilizadas para o alojamento as
instala‰•es p“blicas dever‚ ter previstas ZCL’s (evacua‰€o prim‚ria), que correspondem a locais de reuni€o das
pessoas provenientes das zonas sinistradas, as quais dever€o coincidir, sempre que poss’vel, com estruturas fixas
bem conhecidas como campos de futebol, pavilh•es gimnodesportivos, pra‰as p“blicas entre outras. Nestas
zonas dever‚ ser realizada a identifica‰€o da popula‰€o deslocada, atravŠs do preenchimento de uma ficha de
registo mas tambŠm a triagem consoante as suas carˆncias e necessidades (alimentos, agasalhos, acolhimento,
apoio psicol”gico ou mŠdico, sanit‚rio, entre outros). No munic’pio de S‚t€o as infra-estruturas que poder€o ser
utilizadas para este fim s€o:
- Escola EB1, 2, 3 Ferreira de Aves
- Escola do Secund‚ria Rosa Viterbo de S‚t€o;
- Escola EB 2,3 S‚t€o
- Escola EB1 S‚t€o e do Concelho
- Pavilh€o gimnodesportivo da escola Secund‚ria Rosa Viterbo.
- Gimnodesportivo da CMS
- Gimnodesportivo da BVS

Elaborado por:

Verificado por:

Aprovado por:
P‚g. 60

Parte III – •reas de Interven‚ƒo

Determinar as instala‰•es que se encontram dispon’veis operacionalmente para acolher a popula‰€o deslocada e que

Versão nº: Original
Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil

Data:

6. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
Em situações de emergência é necessário assegurar a manutenção da ordem publica para garantir que as forças
de socorro desenvolvem sem perturbações a sua actividade, a segurança da população e a manutenção dos
serviços básicos do concelho
RESPONSÁVEL

SUBSTITUTO

Comandante GNR

2º Comandante GNR

FUNÇÃO
Coordenar o controlo do tráfego e manter corredores de circulação de emergência
Limitação do acesso e garantir a segurança das infra-estruturas e equipamentos sensíveis ou indispensáveis às
operações de Protecção Civil
Definir e implementar processos de credenciação de pessoal ligado às operações de socorro.
ÓRGÃOS DE APOIO
Serviço Municipal de Protecção Civil
Serviço de Fiscalização da câmara Municipal de Sátão
ACTIVIDADE
DURANTE A EMERGÊNCIA

X

DEPOIS DA EMERGÊNCIA

X

PROCEDIMENTOS
O Comando do destacamento Territorial da GNR, em articulação com CMPC, procede ao isolamento das zonas de
sinistro, através da criação de barreiras com limitação do acesso apenas às forças de segurança e socorro.
Tendo em vista a segurança das infra-estruturas e equipamentos sensíveis deve a GNR, assegurar o destacamento
de pessoal, em número suficiente de acordo com a gravidade de ocorrência.
Quando justificável o Comando de destacamento Territorial da GNR, em conjugação com o Presidente da Câmara
Municipal poderá impor a restrição à movimentação de pessoas nas zonas consideradas criticas. Nesta situação a
GNR assegurará o patrulhamento dessas áreas com vista a impedir roubos e pilhagens, incluindo a detenção de
todos os indivíduos aí encontrados sem autorização.
OBSERVAÇÕES
As zonas contendo instalações comerciais ou industriais consideradas críticas deverão ser alvo de
patrulhamento sempre que os meios do dispositivo operacional assim o permitam.
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7. SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VITIMAS
SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VITIMAS
Nos serviços médicos e transporte de vítimas, identificam-se os procedimentos e instruções de coordenação, bem
como os meios e as responsabilidades dos serviços, agentes de protecção civil, organismos e entidades de apoio,
quanto às actividades de saúde e evacuação secundária, face a um elevado número de vítimas.
RESPONSÁVEL

SUBSTITUTO

Director do Centro de Saúde de Sátão:

Autoridade de Saúde

FUNÇÃO
Coordenação da prestação de assistência pré-hospitalar no local
Triagem das vítimas
Evacuação para o Centro de saúde, Hospital Central de Viseu e outros
Abastecimento de fármacos
Registo dos sinistrados atendidos nos postos de primeiros socorros
Proceder á mobilização de clínicas particulares, postos de enfermagem e farmácias
ÓRGÃOS DE APOIO
Centro de Saúde de Sátão

Bombeiros Voluntários de Sátão
ACTIVIDADE
ANTES DA EMERGÊNCIA

DURANTE A EMERGÊNCIA

X

DEPOIS DA EMERGÊNCIA

X

PROCEDIMENTOS
O chefe da primeira equipa de intervenção assume o comando das operação de socorro. Compete ao
comandante das operações de socorro identificar e informar a direcção do Plano relativamente à quantidade
previsível dos meios complementares necessários para a triagem, assistência pré-hospitalar e e evacuação
secundária das vitimas.
Compete á direcção do Plano a identificação dos meios a solicitar e, em coordenação com o INEM o
estabelecimento da ligação ao(s) Hospital(s) de evacuação, prestando informações pertinentes sobre o tipo de
ocorrência e o número potencial de vitimas
O INEM através de meios próprios enviados para o local, pode, nas ocorrências de gravidade acentuada ou
crítica, montar gerir postos de triagem, de assistência pré hospitalar e de evacuação em estrita articulação com o
grupo de saúde. De realçar que o INEM deverá coordenar todas as actividades de saúde em ambiente préhospitalar, a triagem e evacuações primárias e secundárias, a referenciação e transporte para as unidades de saúde
adequadas, bem como a montagem de Postos Médicos Avançados
O transporte de vítimas, será realizado por duas entidades: Bombeiros Voluntários de Sátão e o Instituto Nacional
de Emergência Médica (INEM)., estas entidades que operam a nível distrital e/ou municipal ficarão responsáveis
pelos serviços médicos e transportes de vítimas em caso de emergência, sendo que a sua articulação com o sistema
nacional de protecção civil se fará, a nível distrital, através do CDOS e, a nível municipal, através da CMPC.
OBSERVAÇÕES
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8. SOCORRO E SALVAMENTO
SOCORRO E SALVAMENTO
As interven‰•es iniciais face a um acidente grave ou cat‚strofe cabem, prioritariamente, •s for‰as mais pr”ximas do
local da ocorrˆncia ou que apresentem miss€o espec’fica mais adequada.
RESPONSŒVEL

SUBSTITUTO

Comandante Bombeiros Volunt‚rios de S‚t€o

2• Comandante dos Bombeiros Volunt‚rios de S‚t€o

FUN…†O
Coordena as actividades de combate aos incˆndios;
Assegura a evacua‰€o prim‚ria das v’timas;
Coordena as ac‰•es de busca e salvamento de pessoas e bens;
Coordena as ac‰•es das for‰as operacionais constitu’das para as diversas miss•es;
Controla o pessoal operacional das for‰as de apoio;
Providencia instru‰€o e recursos materiais para as corpora‰•es de bombeiros, que possam vir a actuar localmente,
para fazer face aos riscos inventariados;
D‚ indica‰€o de meios de refor‰o do que poder‚ vir a necessitar, referenciando as entidades detentoras e a sua
aplica‰€o operacional previs’vel;

GNR – destacamento de S‚t€o
SMPC
ACTIVIDADE
ANTES DA EMERG›NCIA

DURANTE A EMERG›NCIA

X

DEPOIS DA EMERG›NCIA

X

PROCEDIMENTOS
As interven‰•es iniciais de busca e salvamento, em caso de ocorrˆncia de acidente grave ou cat‚strofe, ser€o da
responsabilidade das entidades mais pr”ximas do local do incidente ou que apresentam miss€o espec’fica mais
adequada, assim, o chefe da primeira entidade que chegar ao local dever‚ assumir o comando das operações e
identificar o tipo de ocorrˆncia, extens€o, n“mero potencial de v’timas e meios de refor‰o necess‚rios.
As informa‰•es recolhidas devem ser comunicadas • CMPC, sempre que exista transferˆncia de comando dever‚
ocorrer um briefing para o pr”ximo Comandante e uma notifica‰€o a todo o pessoal informando que uma mudan‰a de
comando est‚ a ter lugar.
Poder‚ em situa‰•es que sejam necess‚rias ac‰•es de busca, com for‰a de seguran‰a do munic’pio (GNR - Posto
Territorial de S‚t€o), a equipas cinotŠcnicas da GNR.
Compete ao comandante operacional decidir o momento em que a fase de emergˆncia estabilizou, decis€o essa que
deve ser tomada em estreita articula‰€o com o director do plano.
OBSERVA…•ES
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9. SERVIÇOS MORTUÁRIOS
SERVI…OS MORTUŒRIOS
Na situa‰€o de acidente grave ou cat‚strofe Š necess‚rio definir as actividades de recolha e reuni€o de v’timas
mortais, instala‰€o de morgues provis”rias
RESPONSŒVEL

SUBSTITUTO

Autoridade de sa“de

MŠdico designado pelo Centro de Sa“de

FUN…†O
Coordena‰€o das ac‰•es de mortu‚ria, definindo os locais de reuni€o de mortos e morgues provis”rias
Instala‰€o de morgues provis”rias para identifica‰€o e reconhecimento de v’timas mortais
Sepultamento de emergˆncia
Informar a CMPC, sempre que seja poss’vel, do n“mero de mortos e a sua distribui‰€o geogr‚fica;
Informar • CMPC qualquer situa‰€o que ponha em risco a sa“de p“blica da popula‰€o.
„RG†OS DE APOIO
SMPC
Hospital Central de Viseu
GNR – Posto Territorial de S‚t€o

ACTIVIDADE
ANTES DA EMERG›NCIA

DURANTE A EMERG›NCIA

X

DEPOIS DA EMERG›NCIA

X

PROCEDIMENTOS
A recolha e dep”sito de cad‚veres ser€o efectuados pela GNR e corpo de Bombeiros, sob supervis€o da
Autoridade de Sa“de concelhia.
Sempre que o n“mero de cad‚veres exceder a capacidade das casa mortu‚rias mais pr”ximas, optar-se-‚ pela
constitui‰€o de morgues provis”rias no pavilh€o desportivo municipal mais pr”ximo da ‚rea afectada.
Caso seja necess‚rio efectuar sepultamento de emergˆncia que exceda a capacidade dos cemitŠrios existentes,
este ser‚ efectuado atravŠs de valas comuns, distantes de aglomerados, linhas de ‚gua e zonas de m‚xima
infiltra‰€o. Sempre que poss’vel, os cad‚veres devem ser sepultados com alguma forma de identifica‰€o que
facilite a posterior exuma‰€o e transferˆncia para cemitŠrio.
As tarefas ligadas •s morgues provis”rias s€o da competˆncia das equipas do Instituto Nacional de Medicina Legal,
que culminam na identifica‰€o e entrega dos corpos para serem sepultados, em terreno previamente estabelecido
para esse fim.
OBSERVA…•ES
Em situa‰•es

cujo

n“mero

de mortos

n€o atinja

valores

elevados,

as v’timas

mortais

dever€o

ser

transportadas para a morgue do Hospital Central de Viseu ou, em alternativa, para as casas mortu‚rias do concelho.
Caso os acidentes graves ou cat‚strofes originem um elevado n“mero de mortos, estes dever€o ser reunidos
em locais previamente estabelecidos, dando-se preferˆncia a estruturas fixas tempor‚rias (pavilh•es, armazŠns),
com as seguintes caracter’sticas: f‚ceis de limpar; em zonas planas e em espa‰os abertos; com boa drenagem; com
boa ventila‰€o natural; com disponibilidade de ‚gua corrente; com disponibilidade de electricidade; com
comunica‰•es; com boas acessibilidades.
Grupo de Sa“de e ao Grupo de Busca e Socorro os quais dever€o definir, face • situa‰€o, os locais de reuni€o de
mortos e estabelecer as medidas sanit‚rias necess‚rias e de seguran‰a a adoptar
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10. PROTOCOLOS
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Não existem Protocolos com Entidades
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