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1. Conceito de atuação 

As ações a desenvolver no âmbito do PNEPC visam criar as condições favoráveis ao 

rápido, eficiente e coordenado empenhamento de todos os meios e recursos 

nacionais ou resultantes de ajuda internacional solicitada, apoiando a direção, o 

comando e a conduta das operações de proteção civil e socorro de nível distrital e 

municipal.  

As ações serão desenvolvidas, aos diferentes níveis, através das estruturas de direção e 

coordenação política, estruturas de coordenação institucional e estruturas de 

comando operacional (Figura II.1). 

  

  LBPC          SIOPS 

 

      Coordenação política      Coordenação institucional       Comando operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1 – Estruturas de direção e coordenação política, estruturas de coordenação  

institucional e estruturas de comando operacional. 

 

Ao nível do comando operacional, aos diferentes níveis, deverão existir Postos de 

Comando Operacionais (PC) responsáveis pela gestão de todas as operações de 

proteção civil e socorro decorrentes do acidente grave ou catástrofe e pelo 

acionamento de meios (Figura II.2). 
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Figura II.2 – Estruturas de comando operacional. 

 

 

 

1.1 – Estrutura de Direção Política 

A Autoridade Política de Proteção Civil de nível nacional (Primeiro-Ministro) é a 

entidade responsável por desencadear, na iminência ou na ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, assistência e 

reabilitação adequadas a cada caso, no respetivo escalão. 

Entre outras, são competências da Autoridade Política de Proteção Civil, ao nível 

nacional:  

a) Avaliar permanentemente a situação; 

b) Criar condições para o desenvolvimento das ações previstas no PNEPC e nos 

planos de emergência do respetivo escalão territorial; 

c) Difundir os comunicados oficiais que se mostrem adequados às situações 

previstas na Lei, em articulação com os Centros de Coordenação 

Operacional e os Postos de Comando dos respetivos escalões; 

d) Recolher opiniões, balanços e pareceres provenientes das dinâmicas sociais 

em curso, incentivando a assunção de estratégias adequadas à gestão da 

emergência por parte da população. 

Em face do acidente grave ou catástrofe que determinou a ativação do Plano, a 
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Autoridade Política de nível nacional poderá ainda, após comunicação 

fundamentada ao Presidente da República, colocar o SIOPS na dependência 

operacional no Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, o qual, neste caso, 

passará a ter poderes de planeamento e atribuição de missões ou tarefas que 

requeiram a intervenção conjunta de diferentes forças e serviços de segurança e de 

controlo da respetiva execução, nos termos da Lei 53/2008 (Lei de Segurança Interna). 

A Autoridade Política de nível nacional é apoiada pelo Conselho de Ministros, a quem 

compete: 

a) Declarar a situação de calamidade; 

b) Adotar, em situação de calamidade, as medidas de carácter excecional 

destinadas a repor a normalidade das condições de vida nas zonas 

atingidas; 

c) Deliberar sobre a afetação extraordinária dos meios financeiros 

indispensáveis à aplicação das medidas acima mencionadas.  

 

1.2  – Estrutura de Coordenação Política 

A coordenação política do PNEPC é assegurada através da Comissão Nacional de 

Proteção Civil (CNPC). 

A CNPC, presidida pelo Ministro da Administração Interna, ou o seu substituto legal, é o 

órgão de coordenação política, em matéria de proteção civil, tendo como principais 

competências e composição as que constam nos números 2 e 3 dos artigos 36º e 37º 

da Lei de Bases de Proteção Civil (vide descrição detalhada na Secção I da Parte IV 

deste Plano).  

Em particular, compete à CNPC: 

a) Avaliar a situação tendo em vista o acionamento do PNEPC; 

b) Determinar o acionamento do PNEPC quando tal se justifique; 

c) Desencadear as ações previstas no PNEPC e assegurar a conduta das 

operações de proteção civil dele decorrentes; 

d) Possibilitar a mobilização rápida e eficiente das organizações e pessoal 

indispensáveis e dos meios disponíveis que permitam a conduta coordenada 

das ações a executar; 
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e) Formular junto do Governo pedidos de auxílio a outros países e às organizações 

internacionais, através dos órgãos competentes; 

f) Difundir os comunicados oficiais que se mostrem adequados. 

Adicionalmente, compete especificamente aos delegados da CNPC que 

representam os Ministérios assegurar a necessária articulação com a respetiva tutela 

política, bem como com os restantes serviços dos mesmos Ministérios.  

Para efeitos do presente Plano, a CNPC reunirá nas instalações da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide, ou alternativamente no local onde estiver 

em funcionamento o Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON). 

Os elementos da CNPC serão informados telefonicamente, o mais rapidamente 

possível após o acidente grave ou catástrofe, de uma eventual convocação da 

CNPC. Esta convocação será realizada pelo meio mais expedito (telefone satélite, 

móvel ou fixo, comunicação rádio ou correio eletrónico) e, posteriormente, 

formalizada por escrito. 

 

1.3 – Estrutura de Coordenação Institucional 

A coordenação institucional do PNEPC é realizada pelo Centro de Coordenação 

Operacional Nacional (CCON), o qual assegura, a nível nacional, a articulação 

institucional das organizações envolvidas nas operações de proteção civil e socorro, 

bem como a recolha e a articulação da informação de suporte técnico necessária à 

componente operacional.  

Para efeitos do presente Plano, e sem prejuízo da possibilidade de convocação de 

outras entidades, integram o CCON, o Presidente da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil (ANPC), podendo este fazer-se substituir pelo Comandante Operacional 

Nacional (CONAC), representantes das Forças Armadas, da Guarda Nacional 

Republicana (SEPNA), da Policia de Segurança Pública (PSP), do Instituto Nacional de 

Emergência Médica, I.P. (INEM), do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 

(IPMA), do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) e de outras 

entidades que venham a ser necessárias face à ocorrência em concreto ou que 

possuam meios materiais e humanos empenhados nas operações de proteção e 
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socorro, emergência e assistência. As atribuições do CCON são as constantes do 

capítulo II, do Decreto-Lei 134/2006 (SIOPS).  

O CCON funcionará nas instalações da ANPC, em Carnaxide, ou, alternativamente na 

Base Aérea 1, em Sintra, de acordo com o âmbito territorial do acidente grave ou 

catástrofe, preferencialmente nas instalações de um serviço de proteção civil.  

Os elementos do CCON serão informados, no prazo máximo de 30 minutos após o 

acidente grave ou catástrofe, de uma eventual convocação do CCON. Caso seja 

necessária a reunião do CCON, esta será confirmada pelo meio mais expedito 

(telefone satélite, móvel ou fixo, comunicação rádio ou correio eletrónico) e, 

posteriormente, formalizada por escrito.  

Dependendo da emergência em curso, o CCON pode organizar-se internamente em 

cinco Células (Figura II.3) permitindo assim um funcionamento mais ajustado e 

direcionado a cada situação em concreto, sendo cada uma das células coordenada 

por um elemento indicado pela ANPC:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3 – Organização em células do CCON 
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a) Célula de Direção (CEDIR) – É responsável por garantir a direção global das 

operações; 

b) Célula Logística de Apoio às Operações (CELAOP) – É responsável por garantir o 

apoio logístico de nível nacional necessário às operações, nomeadamente no 

que respeita às Zonas de Receção de Reforços (de nível nacional e 

internacional). Atua de acordo com as prioridades de ação previstas para a 

Área de Intervenção de Apoio Logístico às Forças de Intervenção (III-2.1 do 

presente Plano); 

c) Célula de Resposta Técnica, imediata e sustentada (CERT) – É responsável pela 

prestação do apoio técnico específico solicitado no âmbito das operações de 

resposta em curso, nomeadamente ao nível de análise e avaliação de danos, 

busca e salvamento, apoio médico e psicológico, saúde pública, 

movimentação das populações, manutenção da lei e da ordem, apoio social, 

avaliação de estruturas, controlo de matérias perigosas, mortuária, redes, 

transportes e gestão de recursos. Atua de acordo com as prioridades de ação 

previstas para as Áreas de Intervenção constantes em III-2.2 a III-9 do presente 

Plano; 

d) Célula de Assessoria Técnica e Financeira (CATF) – É responsável por garantir a 

prestação de apoio ao nível jurídico e da gestão administrativa e financeira, 

nomeadamente no que respeita aos procedimentos inerentes à eventual 

declaração de situação de calamidade ou à necessidade de aquisições e 

pagamentos extraordinários. Atua de acordo com as prioridades de ação 

previstas para a Área de Intervenção de Administração de Meios e Recursos 

(III-1 do presente Plano); 

e) Célula de Gestão de Informação de Emergência (CEGIE) – É responsável pela 

centralização de toda a relação com os órgãos de comunicação social e por 

coordenar a prestação de informação à população. Atua de acordo com as 

prioridades de ação previstas para a Área de Intervenção de Gestão da 

Informação Pública (III-4.2 do presente Plano). 
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1.4  – Estrutura de Comando 

A estrutura de Comando Nacional (Comando Nacional de Operações de Socorro - 

CNOS) prevista no SIOPS é responsável pela monitorização, acompanhamento e 

gestão de todas as ocorrências em território nacional. Contudo, durante o período de 

ativação do presente Plano, deve ser acionado o Posto de Comando Nacional 

(PCNac) que será responsável pela gestão de todas as operações de proteção civil e 

socorro diretamente decorrentes do acidente grave ou catástrofe que originou a 

ativação do PNEPC e pelo acionamento de todos os meios nacionais e pela proposta 

de acionamento de meios complementares de nível internacional. Nesta situação, o 

CNOS mantém-se em funcionamento para o acompanhamento das restantes 

ocorrências não diretamente decorrentes do acidente grave ou catástrofe. 

 

1.4.1 – Posto de Comando Nacional (PCNac) 

As principais missões do PCNac são:  

a) Assegurar o comando, o controlo, as comunicações e as informações em 

coordenação com as demais entidades envolvidas; 

b) Assegurar a minimização de perdas de vidas, através da coordenação das 

ações de busca e salvamento e das operações de combate a incêndios 

decorrentes do acidente grave ou catástrofe; 

c) Assegurar que é prestado o apoio psicossocial em emergência adequado, ao 

nível do apoio psicológico, alojamento temporário e alimentação, através do 

correto e atempado empenhamento das forças e serviços competentes; 

d) Garantir em permanência a segurança de todas as forças envolvidas; 

e) Garantir em permanência a segurança dos cidadãos, diminuindo ao mínimo o 

número de baixas; 

f) Assegurar as ligações ao CCON; 

g) Garantir, através do empenhamento das forças e serviços competentes, o 

controlo de acessos e a manutenção de corredores de circulação de 

emergência; 

h) Garantir a execução eficaz de operações de movimentação de populações, 

designadamente as decorrentes de evacuações; 
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i) Assegurar que são prestados os cuidados médicos adequados, através do 

correto e atempado empenhamento das forças e serviços competentes;  

j) Assegurar a coordenação das ações de saúde pública e de mortuária; 

k) Assegurar a coordenação das atividades relacionadas com a assistência à 

emergência e gestão de recursos, nomeadamente através da definição das 

prioridades em termos de abastecimento de água, energia e comunicações, 

da gestão de armazéns de emergência, da coordenação dos meios de 

transporte necessários às operações de emergência e da organização e 

montagem de abrigos e campos de deslocados; 

l) Assegurar a coordenação da inspeção e verificação das condições de 

segurança e de funcionamento das principais redes e serviços essenciais, das 

infraestruturas de transportes  e de edifícios; 

m) Assegurar a desobstrução expedita das vias de comunicação e itinerários 

principais de socorro; 

n) Assegurar a realização de operações de demolição ou escoramento; 

o) Se necessário, assegurar a receção, acompanhamento e integração de 

voluntários nas operações de emergência e reabilitação, incluindo os 

provenientes de países estrangeiros e de organizações internacionais, para 

colaborar nas atividades relacionadas com a assistência social, alimentação e 

transporte, entre outros que possam vir a ser identificados; 

p) Coordenar a ação de equipas de reconhecimento e avaliação terrestres e 

aéreas e tratar a informação recebida, encaminhando-a para as restantes 

estruturas nos diferentes escalões; 

q) Dirigir e coordenar o emprego dos meios sob a sua responsabilidade. 

O PCNac é constituído e instalado em estrutura própria, com comunicações 

dedicadas, em local a definir de acordo com o âmbito territorial do acidente grave ou 

catástrofe. O responsável pelo PCNac é o Comandante Operacional Nacional da 

ANPC, ou o seu substituto legal. 

Como estrutura-base, dimensionável ao longo da ocorrência, o PCNac organiza-se 

nas seguintes células: 

a) Célula de Comando (CECOM) – Responsável por assumir, através do CONAC, o 

comando das operações, em ligação direta e permanente com as restantes 
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células do PCNac, com os agentes de proteção civil e socorro, com as zonas 

de receção ou concentração de reforços e com os responsáveis pelas 

operações de âmbito distrital. Compete ainda à CECOM fornecer à tutela 

política todas as informações operacionais sobre a situação em curso, 

nomeadamente através da articulação direta com o responsável pelo CCON. 

A CECOM é chefiada pelo CONAC ou seu substituto legal e integra os 

elementos de apoio direto ao mesmo; 

b) Célula de Comunicações e Comando (CECOC) – É responsável por garantir as 

comunicações e o fluxo de informação operacional, funcionando como o 

único ponto de entrada e de saída de informação ao nível do PCNac. Esta 

célula organiza-se em postos de trabalho distintos, os quais são responsáveis 

pelas comunicações (rádio, telefone e outras) e pela difusão das informações 

pelas restantes células do PCNac e CCON. A CECOC é coordenada por um 

elemento da ANPC e reporta à CECOM; 

c) Célula de Planeamento e Operações (CEPLO) – É responsável pela permanente 

monitorização da situação operacional, garantindo a sua análise e 

correspondente apresentação de propostas de ação. Compete ainda à CEPLO 

promover, em estreita articulação com o CONAC, um correto planeamento 

operacional com vista a uma adequada mobilização dos meios nacionais 

disponíveis para reforço dos teatros de operações. A CEPLO é coordenada por 

um elemento da ANPC; 

d) Célula de Resposta Operacional (CEROP) – É responsável pela prestação do 

apoio operacional solicitado no quadro das ações de resposta, cabendo-lhe 

mobilizar os recursos humanos e técnicos necessários nos domínios da busca, 

resgate e salvamento, transporte de sinistrados, combate a incêndios, 

intervenção em acidentes químicos e emergência pré-hospitalar. A CEROP é 

coordenada por um elemento da ANPC e integra representantes dos CB, GNR, 

PSP, FA, DGAM, INEM, CVP e INAC. Dependendo das operações em curso, 

outras entidades poderão ser acionadas para a presente Célula; 

e) Célula Logística de Apoio ao Comando (CELAC) – É responsável por garantir 

todo o apoio logístico às estruturas de comando. Deve ainda assegurar o apoio 

logístico às estruturas que compõem o PCNac e o CCON, nomeadamente no 
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que respeita à alimentação, economato e mobiliário. A CELAC é coordenada 

por um elemento da ANPC; 

f) Célula de Recursos Tecnológicos (CERTEC) – É responsável por garantir todo o 

suporte necessário ao bom funcionamento das comunicações de emergência 

entre os níveis nacional, distrital e municipal, através da montagem de redes de 

comunicações e informáticas dedicadas, assegurando sempre a necessária 

redundância. Compete ainda à CERTEC enquadrar e orientar organizações de 

radioamadores que eventualmente venham a ser mobilizadas para apoiar as 

operações. A CERTEC é coordenada por um elemento da ANPC; 

g) Célula de Assessoria Técnica Especializada (CATES) – É responsável por reunir, à 

ordem do CONAC, técnicos e peritos externos à ANPC cujos conhecimentos e 

experiência sejam considerados relevantes para o apoio nas operações em 

curso. Em caso de acionamento de meios de apoio regionais e/ou 

internacionais, a Célula de Ligação (CELIG) do Centro de Gestão e Assistência 

Internacional, mencionada em II-1.4.4.3, passa a integrar a CATES. A CATES é 

coordenada por um elemento da ANPC. 

 

1.4.2 – Posto de Comando Distrital (PCDis) 

Nos distritos afetados pelo acidente grave ou catástrofe que determina a ativação do 

Plano, é garantida a constituição de um Posto de Comando Distrital (PCDis) que 

garante a gestão exclusiva da resposta distrital ao acidente grave ou catástrofe e é 

responsável pela gestão de todos os meios disponíveis na área do distrito e pela 

gestão dos meios de reforço que lhe forem enviados pelo escalão nacional. Nesta 

situação, os CDOS mantêm-se em funcionamento para o acompanhamento das 

restantes ocorrências não diretamente decorrentes do acidente grave ou catástrofe. 

Os PCDis reportam operacional e permanentemente ao PCNac, constituindo um 

sector deste. Os PCDis desempenham missões análogas às do PCNac, mas 

adequadas à realidade e dimensão distrital. Deverão ainda assegurar a articulação 

com o respetivo CCOD e com os Postos de Comando Municipais (PCMun). 

O responsável pela coordenação do PCDis é o Comandante Operacional Distrital ou 

o seu substituto legal. 
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1.4.3 – Posto de Comando Municipal (PCMun) 

Nos municípios afetados pelo acidente grave ou catástrofe que determinam a 

ativação do Plano, é constituído um único PCMun que garante a gestão exclusiva da 

resposta municipal ao acidente grave ou catástrofe e é responsável pela gestão de 

todos os meios disponíveis na área do município e pelos meios de reforço que lhe 

forem enviados pelo escalão distrital. Os PCMun são montados com apoio dos SMPC e 

reportam operacional e permanentemente ao respetivo PCDis, representando um 

sector deste. O responsável pela coordenação do PCMun é o Comandante 

Operacional Municipal (COM) ou um seu substituto indicado pelo Presidente de 

Câmara. 

 

 

1.5 – Organização do Sistema de Gestão das Operações 

O Sistema de Gestão das Operações (SGO), segue o disposto na correspondente 

Norma Operacional Permanente da ANPC/CNOS em vigor e na Diretiva Operacional 

Nacional que regula o DIOPS, desenvolvendo-se de uma forma modular no que se 

refere à forma de organização de Teatros de Operações (TO). A decisão do 

desenvolvimento da organização é da responsabilidade do Comandante das 

Operações de Socorro (COS), que a deverá utilizar sempre que os meios disponíveis do 

primeiro alarme e posteriormente do segundo alarme se mostrem insuficientes.  

Sempre que uma força de socorro seja acionada para integrar o esforço de resposta 

em curso, o chefe da primeira equipa a chegar ao local assume de imediato a função 

de COS, dando assim início à organização mínima de um TO, permitindo manter 

desde logo um sistema evolutivo de comando e controlo da operação. A assunção 

da função de COS deve ter em conta as competências, atribuições legais e 

capacidade técnica da entidade representada, tendo em vista a resolução 

adequada da situação. 

A evolução da situação pode levar ao aumento da complexidade da operação e 

consequentemente do TO, pelo que o processo de transferência da função de COS é 

de vital necessidade, competindo a um elemento de Comando do Corpo de 
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Bombeiros com a responsabilidade da área onde decorre a ocorrência, assumir essa 

função. 

Na faixa litoral, os Capitães dos Portos têm, de acordo com o Decreto-Lei 44/2002, de 

2 de março, competências de Proteção Civil na faixa litoral e nos espaços do Domínio 

Público Hídrico sob jurisdição da Autoridade Marítima Nacional (AMN). Deste modo, os 

Capitães dos Portos assumem as funções de COS no seu espaço de jurisdição e em 

articulação estreita com os PCDis/CDOS onde se inserem as respetivas capitanias dos 

portos. 

Considerando a multiplicidade de operações simultâneas que poderão decorrer, 

importa garantir uma adequação dos procedimentos previstos na doutrina vigente. 

Assim, a partir do momento em que se encontrem operacionais as estruturas de 

comando previstas no presente Plano, os respetivos elementos responsáveis assumem 

a função de direção estratégica das operações no respetivo âmbito geográfico.  

 

1.5.1 – Delimitação das Zonas de Intervenção 

A resposta operacional desenvolve-se na área de Portugal Continental, que é 

designada por Zona de Intervenção (ZI). Em função das informações obtidas através 

das ações de reconhecimento e avaliação técnica e operacional, esta delimitação 

geográfica poderá ser alterada. 

Nos termos do SIOPS, a ZI divide-se em Zona de Sinistro (ZS), Zona de Apoio (ZA), Zona 

de Concentração e Reserva (ZCR) e Zona de Receção de Reforços (ZRR): 

 Zonas de Sinistro (ZS): são zonas nas quais se desenvolve a ocorrência e onde a 

mobilidade é restrita. Nestas zonas as forças de segurança garantem a 

montagem de um perímetro de segurança, com o objetivo de impedir a 

entrada de pessoas estranhas às atividades de resposta à emergência. As ZS 

permitem a definição clara de responsabilidades de comando e controlo, sob a 

responsabilidade exclusiva do COS. 

 Zonas de Apoio (ZA): são zonas adjacentes à(s) ZS, de acesso condicionado, 

onde se concentram os meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao 
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suporte dos meios de intervenção ou onde estacionam meios de intervenção 

para resposta imediata. 

 Zonas de Concentração e Reserva (ZCR): são zonas, com localização definida 

nos Planos Municipais e Distritais de Emergência de Proteção Civil, onde se 

localizam temporariamente meios e recursos disponíveis sem missão imediata e 

nas quais se mantém um sistema de apoio logístico e assistência pré-hospitalar 

às forças de intervenção. É nas ZCR que terá lugar a concentração dos recursos 

solicitados. 

 Zonas de Receção de Reforços (ZRR): são zonas de controlo e apoio logístico, 

sob a responsabilidade do PCNac e/ou dos PCDis, para onde se dirigem os 

meios de reforço e apoio logístico nacional ou internacional, para efeitos de 

controlo e atribuição das ZCR onde se irão concentrar e das ZS onde irão 

desenvolver o trabalho. 

No quadro deste Plano, importa, sobretudo, caraterizar as Zonas de Receção de 

Reforços, uma vez que será a estas que chegarão, por via terrestre, aérea ou marítima, 

os reforços essenciais à gestão da emergência. Consideram-se, assim, as seguintes 

tipologias de ZRR: 

a) ZRR destinadas à receção de reforços nacionais por via terrestre – são 

operacionalizadas pelos PCDis e obedecem à seguinte localização: 

ZRR Local 
Coordenadas 

Geográficas 

Aveiro BAL de Albergaria-a-Velha 
N 40º 41’ 36’’ 

W 8º 28’ 50’’ 

Beja 

Beja – Aeródromo Civil 
N 38º 30’ 29’’ 

W 7º 52’ 31’’ 

Beja - CMA (Ourique) 
N 37º 39’ 10’’ 

W 8º 13’ 43’’ 

Braga 
BAL - Bombeiros Voluntários 

Famalicenses 

N 41º 24’ 40’’ 

W 8º 31’ 4’’ 

Bragança CB de Macedo de Cavaleiros. 
N 41º 31’ 59’’ 

W 6º  57’ 91’’ 

Castelo Branco 
BAL de Castelo Branco – Reta do 

Lanço Grande 

N 39º 50’ 58’’  

W 7º 26’ 30’’ 

Coimbra Junto à CBS Coimbra – Avenida N 40º 11’ 38’’ 
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ZRR Local 
Coordenadas 

Geográficas 

Mendes da Silva W 8º 24’ 43’’ 

Évora 
Mercado Abastecedor da Região 

de Évora – Município de Évora 

N 38° 33’ 41’’ 

W 7° 53’ 64’’ 

Faro 

Campo de Futebol de Odeceixe 

(ZRR do Barlavento) 

N 37º 25’ 24’’ 

W 8º 46’ 03’’ 

Campo de Futebol em São Marcos 

da Serra (ZRR do Centro); 

N 37º 21’ 40’’ 

W 8º 22’ 15’’ 

Campo de Futebol de Alcoutim 

(ZRR do Sotavento) 

N 37º 27’ 58’’ 

W 7º 28’ 3’’ 

Guarda 

Corpo de Bombeiros da Guarda – 

Rotunda dos Bombeiros Voluntários 

N 40º 32’ 08’’ 

W 7º 17’ 23’’ 

Corpo de Bombeiros de Gonçalo – 

Rua da Cascalheira 

N 40º 24’ 53’’ 

W 7º 20’ 35’’ 

Estacionamento junto ao CB de 

Seia, Avenida 1º de Maio   

N 40º 25’ 01’’  

W 7º 42’ 27’’ 

Leiria 
Parque estacionamento do Estádio 

Municipal Magalhães Pessoa, Leiria  

N 39º 44’ 58’’ 

W 8º 48’ 39’’ 

Lisboa 

BAL de Mafra (SMPC Mafra - Rua 

Américo Veríssimo Valadas, n.º 16 

2640-405 Mafra) 

N 38º 56’ 37’’  

W 9º 21’ 06’’ 

Portalegre 

CB de Gavião (destina-se a 

receber reforços oriundos do 

centro/norte do país) 

N 39º 27’ 38’’ 

W 7º 55’ 58’’ 

CDOS de Portalegre (destina-se a 

receber reforços oriundos do 

centro/sul do país) 

N 39º15’ 59’’ 

W 7º 25’ 48’’ 

Porto 
EPT, Escola Prática de Transmissões, 

Rua 14 de Agosto - 4250-120 Porto 

N 41° 10 '51’’ 

W 8° 38' 25’’ 

Santarém 
Parque de estacionamento do 

CNEMA 

N 39º 13’ 17’’ 

W 8º 41’ 57’’ 

Setúbal Terminal do LIDL – Marateca 
N 38º 35’ 58’’  

W 8º 39’ 42’’ 

Viana do Castelo 

Bombeiros Voluntários de Ponte 

Lima (ZRR Interior) 

N 41º 45’ 27’’ 

W 8º 34’ 59’’ 

Bombeiros Municipais Viana do 

Castelo (ZRR Litoral) 

N 41º 42’ 18’’ 

W 8º 48’ 58’’ 

Vila Real Regimento de Infantaria nº 13, em N 41º 18’ 3’’ 
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ZRR Local 
Coordenadas 

Geográficas 

Vila Real (Zona Sul) W 7º 44’ 0’’ 

Regimento de Infantaria nº 19, em 

Chaves (Zona Norte) 

N 41º 44’ 5’’ 

W 7º 28’ 1’’ 

Viseu 

BAL de Santa Comba Dão 
N 40º 23’ 43’’ 

W 8º 08’ 04’’ 

Quartel do CB de Mangualde 
N 40º 36’ 39’’ 

W 7º 45’ 41’’ 

 

b) ZRR destinadas à receção de reforços nacionais por via aérea (Figura II.4) – são 

operacionalizadas pelo PCNac e obedecem à seguinte localização: 

Local Distrito 
Coordenadas 

Geográficas 

Aeródromo de Braga Braga 
N 41° 35' 10’’ 

W 8° 26' 37’’ 

Aeródromo de Viseu Viseu 
N 40° 43' 18’’ 

W 7° 53' 26’’ 

Aeródromo de Castelo Branco Castelo Branco 
N 39° 50 '58’’ 

W 7° 26' 30’’ 

Aeródromo de Évora Évora 
N 38° 31' 57’’ 

W 7° 53' 25’’ 

Aeródromo de Portimão Faro 
N 37° 08 '55’’ 

W 8° 35' 06’’ 

Aeródromo de Tires (Cascais) Lisboa 
N 38° 43' 33’’ 

W 9° 21' 24’’ 

 

c) ZRR destinadas à receção de reforços nacionais por via marítima (Figura II.4) – 

são operacionalizadas pelo PCNac e obedecem à seguinte localização: 

 Porto de Viana do Castelo; 

 Porto do Douro; 

 Porto de Aveiro; 

 Porto de Setúbal; 

 Porto de Portimão;  

d) ZRR destinadas à receção de reforços internacionais (Figura II.5) – no caso 

específico da receção de assistência internacional, o PCNac definirá, em 
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função do âmbito geográfico da ocorrência que determinou a ativação do 

PNEPC, quais as Zonas de Receção de Reforços Internacionais (ZRRInt) mais 

adequadas. No entanto, considera-se que as ZRRInt funcionarão 

prioritariamente nos seguintes locais: 

i. ZRRInt destinadas à receção de reforços internacionais por via terrestre – são 

escolhidas pelo PCNac de entre as ZRR destinadas à receção de reforços 

nacionais por via terrestre localizadas nos distritos fronteiriços; 

ii. ZRRInt destinadas à receção de reforços internacionais por via aérea – são 

operacionalizadas pelo PCNac e obedecem à seguinte localização:  

 Aeroportos de Lisboa e Porto (pontos principais de entrada) e Faro 

(alternativo); 

 Bases Militares de Beja (ponto principal de entrada), Ovar, Monte Real, 

Montijo, Tancos, Santa Margarida, Alverca, Sintra, Alcochete e 

(alternativas). 

iii. ZRRInt destinadas à receção de reforços internacionais por via marítima – 

são operacionalizadas pelo PCNac e obedecem à seguinte localização:  

 Portos de Leixões e Sines (pontos principais de entrada), Figueira da Foz, 

Lisboa e Faro (alternativos). 
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Figura II.4 – Localização das Zonas de Receção de Reforços Nacionais (via aérea e marítima) 
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Figura II.5 – Localização das Zonas de Receção de Reforços Internacionais (via aérea e marítima) 
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1.6 Reforço de Meios 

1.6.1 – Reforço de Meios Nacionais 

O reforço de meios nacionais será prioritariamente constituído com meios públicos e 

ou privados, à custa dos meios nacionais (continente e Regiões Autónomas) ou/e dos 

distritos menos afetados, para intervir de acordo com as prioridades identificadas nas 

várias Áreas de Intervenção (vide Parte III do Plano). Para tal, os agentes de proteção 

civil e outras entidades intervenientes disponibilizam os meios necessários à 

constituição do DIOPS, coordenado operacionalmente pelo PCNac. 

Para efeitos do presente Plano, as Bases de Apoio Logístico (BAL) constituídas à ordem 

da ANPC e localizadas nos distritos de Aveiro, Porto, Viseu, Lisboa, Castelo Branco e 

Faro, desenvolvem ações de apoio e suporte direto ao desenvolvimento e 

sustentação de operações de reforço nacional. Neste sentido, as BAL constituem-se 

como unidades permanentes de apoio logístico, com capacidade para assegurar 

alojamento, alimentação, armazenamento de equipamentos, abastecimento e 

parqueamento de veículos dos meios de reforço em trânsito para a Zona de Sinistro. 

No caso do reforço de meios ser assegurado através de equipas provenientes das 

Regiões Autónomas, aplicam-se os procedimentos de acolhimento e 

acompanhamento previstos para as equipas internacionais e constantes em II-1.4.4.3. 

A reserva nacional inclui Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS), 

Equipas de Avaliação Técnica (EAT) e Meios Aéreos. 

 

1.6.2 – Esquema de Sustentação Operacional 

Considerando os pressupostos expressos neste Plano e perante a informação ou 

perceção de uma ocorrência, designadamente a possibilidade de as estruturas 

distritais e municipais incluídas na ZI, responsáveis pelas operações de proteção civil e 

socorro, poderem vir a ficar parcial ou totalmente inoperativas, desenvolve-se um 

Esquema de Sustentação Operacional (ESO), sob a coordenação do PCNac, no 

sentido de garantir, tão depressa quanto possível, a reposição da capacidade de 

coordenação, comando e controlo. 
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Os distritos de sustentação são responsáveis por assegurar o comando, controlo, 

comunicações e informações das operações de proteção civil e socorro nos distritos 

afetados, durante o período de tempo em que as respetivas estruturas não o possam 

fazer. O comando será transferido para a estrutura operacional própria dos distritos 

afetados quando estes garantirem capacidade para o efeito.  

Como abordagem inicial, consideram-se distritos de sustentação aos distritos afetados, 

os distritos adjacentes não afetados. Face à evolução da situação, o PCNac decidirá, 

em concreto, quais os distritos que operacionalizam o ESO. 

 

1.6.3 – Reforço de Meios Internacionais 

O reforço de meios internacionais será prioritariamente assegurado pelos serviços de 

proteção civil dos países com os quais Portugal possui acordos de cooperação 

bilateral (Espanha, França, Marrocos, Rússia e Cabo Verde), prioritariamente com a 

Direção-Geral de Proteção Civil e Emergências do Reino de Espanha e a Direção de 

Defesa e Segurança Civis de França. Em caso de necessidade de meios 

complementares, será ativado o Mecanismo Comunitário de Proteção Civil ou outros 

mecanismos bilaterais, regionais e internacionais disponíveis, nomeadamente os 

decorrentes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e da Organização 

das Nações Unidas (ONU).  

Cabe à CNPC formular junto do Governo pedidos de auxílio a outros países e 

organizações internacionais face à avaliação das necessidades e da emergência em 

curso. Competirá ao CCON desencadear, através da ANPC, os procedimentos 

necessários à ativação dos mecanismos bilaterais, regionais e internacionais 

disponíveis. De forma a evitar um fluxo desnecessário de equipas e de equipamentos 

ao território nacional, o pedido de assistência deverá ser o mais concreto e preciso 

possível, nomeadamente no que se refere à área afetada, número estimado de 

vítimas (feridos ligeiros, feridos graves, mortos), número estimado de desalojados, 

necessidades verificadas, valências pretendidas e o número de equipas/peritos 

necessários.  
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Após ativação de um ou mais daqueles mecanismos de cooperação é expetável que 

no prazo de 6 horas após a emissão do pedido de auxílio, comecem a chegar a 

território nacional meios adicionais de resposta e equipas internacionais de assistência. 

Considerando a necessidade de rapidez associada a uma emergência desta 

natureza, a principal assistência deverá chegar a Portugal por via aérea e terrestre, 

embora também possa chegar por via marítima, sendo o ponto de entrada 

preferencial as ZRRInt mencionadas anteriormente. 

De forma a garantir que toda a assistência internacional é devidamente recebida e 

enquadrada nas operações em curso, é nomeado, em simultâneo com a tomada de 

decisão sobre a emissão de um pedido de assistência internacional, um elemento da 

estrutura de comando da ANPC que será o responsável por todo o processo. Este 

elemento, designado Coordenador Internacional (CI), é colocado na ZRRInt definida e 

responde perante o PCNac. Para coadjuvação direta, o CI dispõe de 4 adjuntos, a 

nomear de entre uma lista de elementos de comando credenciados para 

desempenhar funções neste domínio. 

Na ZRRInt é montado e operacionalizado um Centro de Receção Internacional (CRI), 

coordenado por um dos adjuntos do CI. Este Centro tem como principais missões: 

 Registo de todas as equipas, equipamentos e valências que cheguem ao ponto 

de entrada; 

 Recolha de informação sobre o período estimado de estadia; 

 Recolha de informação sobre eventuais necessidades e limitações das equipas 

e dos equipamentos; 

 Registo do ponto de contacto para cada equipa; 

 Fornecimento de informações pertinentes às equipas, nomeadamente: 

i) Local do acampamento e respetivas condições; 

ii) Contacto do elemento responsável pela assistência internacional; 

iii) Outros assuntos de relevo para a operação em curso. 

Para além do CRI, é instalado um Centro de Gestão de Assistência Internacional 

(CEGAI) que é coordenado por um dos adjuntos do CI. O CEGAI é o local de reunião 

de toda a informação relativamente à atuação das equipas internacionais e de 

coordenação das intervenções. O CEGAI integra uma Célula de Apoio (CEAP), 



 
 
 

PLANO NACIONAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL 
(COMPONENTES PÚBLICAS) 

 
 

 

 

 

42 
 

constituída preferencialmente por elementos da ANPC, que garante o apoio de 

comunicações e secretariado a esta estrutura, e uma Célula de Ligação (CELIG) 

composta pelos oficiais de ligação de cada uma das Equipas Internacionais e Oficiais 

de Acompanhamento (OFAC) da ANPC. 

Os OFAC visam garantir que nenhuma equipa internacional opera em território 

nacional sem o necessário acompanhamento. O rácio de OFAC deverá ser, no 

mínimo, de 1 oficial por cada equipa internacional. Para os casos em que estas 

equipas sejam constituídas por diferentes valências, conduzindo assim a potenciais 

intervenções separadas, deverá ser nomeado um OFAC por cada valência.  

O alojamento individual de cada equipa, de acordo com a doutrina internacional 

vigente, é da responsabilidade da mesma. Contudo, a ZRRInt deverá contemplar um 

espaço para a montagem e operacionalização de um Acampamento Base, onde 

ficarão fisicamente instaladas as equipas internacionais. Se tal não for possível, o 

PCNac designará um ou mais locais para montagem do acampamento, os quais 

deverão garantir condições de higiene, nomeadamente ao nível de sanitários.  

As equipas internacionais de resposta deverão ser autónomas em matéria de 

alimentação e de transporte no local da emergência. Na medida dos recursos 

disponíveis e sem prejudicar a operacionalidade das equipas nacionais, o PCNac 

providenciará transporte local. 

As equipas internacionais e os equipamentos presentes em território nacional serão 

mobilizados para o terreno em função das suas valências e das áreas prioritárias de 

intervenção e apenas à ordem do CI, o qual deverá receber instruções diretas do 

PCNac. De modo a transmitir às equipas as informações disponíveis sobre a 

emergência em curso, deve o CI realizar, após a chegada à ZRRInt de cada equipa, 

um briefing inicial, no qual serão transmitidas informações sobre locais afetados, 

estado das infraestruturas, acessos, condições sanitárias, número de vítimas, meios de 

comunicação disponíveis, previsão meteorológica e organização operacional no 

terreno. Nesse briefing deverão ser confirmadas as valências e limitações (incluindo 

linguísticas) da equipa internacional e deverá ser fornecida a cartografia local.  

Após o briefing inicial, serão realizados dois briefings diários ordinários, sendo um 

preferencialmente à noite, para debriefing das missões efetuadas, e outro de manhã, 
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para planeamento das missões seguintes e atualização das informações disponíveis. 

Sempre que se justifique, poderão ser realizados briefings extraordinários. 

Quando mobilizados para os TO, o Comando e Controlo sobre as equipas 

internacionais, no quadro das operações de resposta em curso, e sem prejuízo da 

organização interna de cada uma daquelas, serão sempre assumidos pelo PCNac (a 

nível nacional), pelo PCDis (a nível Distrital) e pelo PCMun (a nível municipal). Nos TO, a 

comunicação intra-equipa deverá ser preferencialmente garantida através de meios 

de comunicação próprios, devendo as equipas internacionais estar em condições de 

comunicar eficazmente nos seguintes níveis: 

Estratégico Equipa Internacional               Oficial de Acompanhamento 

Tático Equipa Internacional               PCDis ou PCMun  

Manobra Equipa Internacional               Equipas nacionais 

 

Para os níveis acima elencados, o PCNac deverá fornecer o equipamento de 

comunicações considerado adequado. 

 

1.7  Ações de Reconhecimento e Avaliação 

1.7.1 – Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação 

(ERAS)  

As ERAS3 têm como principal objetivo dotar o PCNac, após a sua instalação, de 

informação indispensável ao processo de tomada de decisão. As ERAS 

caracterizam-se pela sua grande mobilidade e capacidade técnica e têm como 

principal missão percorrer a(s) ZS, por via aérea e/ou terrestre e recolher informação 

específica sobre as consequências do evento em causa, nomeadamente no que se 

refere a:  

 Locais com maiores danos no edificado; 

 Locais com maior número de sinistrados; 

 Núcleos habitacionais isolados; 

 Estabilidade de vertentes; 

 Estabilidade e operacionalidade das infraestruturas; 
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 Eixos rodoviários de penetração na(s) ZS; 

 Focos de incêndio; 

 Vias principais e alternativas; 

 Infraestruturas críticas (escolas, hospitais, quartéis de bombeiros, instalações das 

forças de segurança). 

Cada ERAS é constituída por 3 elementos a designar de acordo com a missão 

específica que lhe for atribuída. As ERAS estarão dotadas do meio de transporte mais 

adequado à sua missão, assim como de meios de comunicação indispensáveis à 

passagem da informação para os diferentes escalões de decisão. 

Para efeitos deste Plano, e sem prejuízo da existência de ERAS a outros níveis territoriais, 

são inicialmente planeadas, no mínimo, a nível nacional, as seguintes ERAS: 

 5 ERAS terrestres; 

 1 ERAS aérea. 

As ERAS reportam direta e permanentemente ao PCNac, à ordem de quem se 

mantêm até à sua desmobilização. 

Estas equipas elaboram Relatórios Imediatos de Situação (RELIS), que em regra 

deverão ser escritos, podendo excecionalmente, ser verbais e passados a escrito no 

mais curto espaço de tempo possível e comunicados ao respetivo Posto de Comando. 

Os modelos de relatório a adotar constam em IV-III-3 do presente Plano. 

 

1.7.2 – Equipas de Avaliação Técnica (EAT) 

As EAT4 têm como principal objetivo dotar o PCNac de informação imediata sobre as 

infraestruturas afetadas. A sua missão é a de reconhecer e avaliar a estabilidade e 

operacionalidade de estruturas, comunicações e redes, tendo em vista o 

desenvolvimento das operações, a segurança do pessoal do DIOPS e das populações 

e o restabelecimento das condições mínimas de vida. 

Cada EAT é constituída no mínimo por 3 elementos a designar de acordo com a 

missão específica que lhe for atribuída. As EAT estarão dotadas do meio de transporte 

                                                                                                                                                                                           
3 Consultar Anexo 1 e 2. 

4 Consultar Anexo 1. 
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mais adequado à sua missão, assim como de meios de comunicação indispensáveis à 

passagem da informação para os diferentes escalões de decisão.  

Para efeitos deste Plano, e sem prejuízo da existência de EAT a outros níveis territoriais, 

são inicialmente planeadas, no mínimo, a nível nacional, as seguintes EAT: 

 5 EAT terrestres. 

As EAT reportam direta e permanentemente ao PCNac, à ordem de quem se mantêm 

até à sua desmobilização. 

Estas equipas elaboram Relatórios Imediatos de Situação (RELIS) que, em regra, 

deverão ser escritos, podendo excecionalmente, ser verbais e passados a escrito no 

mais curto espaço de tempo possível e comunicados ao respetivo Posto de Comando 

(vide modelos a adotar em IV-III-3). 

 

1.7.3 – Equipas Responsáveis por Avaliação de Vítimas mortais 

(ERAV-m) 

As ERAV-m5 têm como principal objetivo garantir uma rápida capacidade de 

avaliação de vítimas mortais perante um acidente grave ou catástrofe. A sua missão é 

a de referenciar o cadáver, verificar da existência de suspeita de crime, preservar as 

provas e verificar o óbito em estreita articulação com o Ministério Público, no que se 

refere aos procedimentos necessários à remoção dos cadáveres ou partes de 

cadáver. 

Cada ERAV-m é constituída no mínimo por 3 elementos. As ERAV-m estarão dotadas 

de equipamento especializado indispensável para uma rápida avaliação da vítima 

mortal. As ERAV-m reportam direta e permanentemente ao COS.  

                                                           
5 Consultar III-9. 
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2. Execução do Plano  

2.1 – Organização em Fases 

A resposta operacional organiza-se em duas fases: a Fase de Emergência 

propriamente dita e a Fase de Reabilitação. Fora do âmbito do presente Plano, 

existem ainda ações que terão um planeamento e organização próprias e serão 

coordenadas diretamente pela CNPC, em todas as áreas e sectores que não sejam 

parcial ou totalmente alocados pelo Governo. 

Na execução das operações, em qualquer das fases, é prioritária a manutenção da 

segurança dos elementos envolvidos na intervenção, a qual deverá ser objeto de 

atenção prioritária de toda a cadeia de comando operacional. 

 

2.1.1 – Fase de Emergência 

A Fase de Emergência inclui as ações de resposta tomadas e desenvolvidas 

imediatamente após a ativação deste Plano, prolongando-se pelo tempo que a 

CNPC vier a decidir. As ações de resposta deverão ser: 

 Automáticas, articuladas e coordenadas, de acordo com o planeamento, mas 

com a flexibilidade indispensável à adaptação a situações imprevisíveis que 

possam ocorrer; 

 Estruturadas com base nos recursos e meios não afetados de imediato e em 

conformidade com a avaliação de danos; 

 Adequadas às necessidades e exigências da resposta, devendo as decisões ser 

tomadas em tempo oportuno, quer para aumentar o nível da intervenção quer 

para reduzir a eventual escalada da situação. 

Na fase de emergência, privilegiam-se as seguintes ações: 

 Acompanhamento e coordenação da atuação dos agentes, entidades e 

organismos intervenientes; 

 Operações de socorro e salvamento; 

 Emergência pré-hospitalar e transporte de vítimas; 
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 Evacuação da população em risco, com especial atenção aos doentes, 

acamados, idosos, crianças, deficientes e outros que se encontrem em 

situações de risco; 

 Operações de mortuária; 

 Manutenção da lei e da ordem nas zonas afetadas; 

 Monitorização e avaliação, em permanência, das condições de segurança nas 

zonas afetadas; 

 Divulgação de avisos e de informações à população em risco. 

Nesta fase, cada entidade interveniente no Plano deverá: 

 Cumprir os procedimentos relativos às notificações; 

 Fornecer a informação sobre qualquer alteração que ocorra nos respetivos 

meios, recursos e capacidades de intervenção; 

 Colaborar com outros agentes e entidades, cedendo meios humanos e 

materiais; 

 Disponibilizar informação permanente de apoio à decisão ao Diretor do Plano; 

 Colaborar nas ações de planeamento e conduta operacional; 

 Assegurar a disponibilidade de elementos para integrarem as equipas de 

avaliação (ERAS/EAT/ERAV-m); 

 Colaborar nas demais atividades a que for solicitado, dentro das missões que 

lhe são atribuídas por lei ou por estatutos próprios. 

Para além das ações enunciadas acima, nesta fase é fundamental que sejam 

cumpridos os seguintes critérios: 

 Utilizar os meios e recursos adequados ao objetivo, não excedendo o 

estritamente necessário; 

 Dar preferência à utilização de meios e recursos públicos sobre a utilização de 

meios e recursos privados; 

 Dar preferência à utilização de meios e recursos detidos por entidades com as 

quais existam protocolos de utilização; 

 Obedecer a critérios de proximidade e de disponibilidade na utilização de 

meios e recursos. 
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Nesta fase, não pode também deixar de ser referenciada, para além das ações 

desenvolvidas pelos serviços e agentes de proteção civil e pelos organismos e 

entidades de apoio, a ação preponderante das próprias populações, enquanto 

socorristas de si mesmas, dos seus familiares e dos seus vizinhos.  

 

2.1.2  – Fase de Reabilitação 

A Fase de Reabilitação caracteriza-se pela ação concertada por parte do Sistema de 

Proteção Civil e pelo desenvolvimento de medidas conducentes ao apoio e ao rápido 

restabelecimento do sistema social. Neste sentido, as ações de resposta deverão ser 

estruturadas para resolver os problemas existentes e, em simultâneo, iniciar as medidas 

de reabilitação do funcionamento normal das instituições. 

Nesta fase, realizam-se ações como: 

 Assistência aos deslocados; 

 Inspeção dos edifícios com a finalidade de verificar a sua habitabilidade e 

promover, desde que possível, o regresso da população deslocada; 

 Recuperação das funcionalidades de serviços essenciais, como o 

restabelecimento de abastecimento de água, eletricidade, gás e redes de 

comunicações, assim como das vias de circulação; 

 Análise e quantificação dos danos pessoais e materiais; 

 Estabelecimento de prioridades quanto ao restabelecimento das vias de 

circulação e das redes públicas essenciais. 

Nesta fase, cada entidade interveniente no Plano deverá: 

 Prestar a colaboração necessária nos relatórios e inquéritos à situação de 

emergência;  

 Assegurar a disponibilidade de elementos para integrarem equipas de 

avaliação de danos; 

 Prestar assessoria técnica especializada ao Diretor do Plano. 
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3. Atuação de agentes, organismos e entidades 

O Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro (DIOPS) abrange todo o território continental e todas as organizações e 

entidades que concorrem e cooperam para a proteção e socorro, desempenhando funções de apoio à coordenação política e 

institucional das operações de resposta.  

Neste contexto, as diversas entidades intervenientes no presente Plano (agentes de proteção civil e organismos e entidades de 

apoio) desempenham missões de intervenção, reforço, apoio e assistência, quer durante a Fase de Emergência, quer durante a Fase 

de Reabilitação, no quadro das suas competências legais e na medida das possibilidades verificadas. As estruturas de intervenção 

destas entidades funcionam e são empregues sob direção das correspondentes hierarquias, previstas nas respetivas leis orgânicas ou 

estatutos, sem prejuízo da necessária articulação operacional com os postos de comando, aos seus diferentes níveis.  
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3.1 – Missão dos Serviços de Proteção Civil 

No âmbito do Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro, na observância do princípio da subsidiariedade entre o 

Estado e as Autarquias Locais, os Serviços de Proteção Civil de âmbito nacional (ANPC) ou municipal (SMPC) desempenham funções 

de apoio à coordenação política e institucional das operações de resposta, podendo igualmente ser apoiados por Unidades Locais 

de Proteção Civil constituídas ao nível das Juntas de Freguesia, por determinação das respetivas Comissões Municipais de Proteção 

Civil. 

 

Entidades de Direção 

Órgãos de Execução 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Autoridade Nacional 

de Proteção Civil 

(ANPC) 

 Assegurar a unidade de comando, controlo, comunicações e informações; 

 Acionar meios de resposta; 

 Mobilizar meios e recursos de reforço e de apoio; 

 Assegurar a articulação dos serviços públicos ou privados de modo a garantir a proteção das populações 

e a salvaguarda do património e do ambiente; 

 Assegurar o socorro e assistência a pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e valores culturais, 

ambientais e de elevado interesse público; 

 Coordenar a ação de Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) e de Equipas 

Avaliação Técnica (EAT), terrestres e aéreas, e tratar a informação recebida dessas equipas 

encaminhando-a para as restantes estruturas nos diferentes escalões; 

 Coordenar a ação de Equipas de Apoio Psicossocial (EAPS) aos bombeiros; 

 Assegurar a coordenação de todos os agentes de proteção civil e as demais estruturas e serviços públicos 
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Entidades de Direção 

Órgãos de Execução 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

com intervenção ou responsabilidades de proteção e socorro; 

 Assegurar o desencadeamento das ações consequentes à declaração da situação de calamidade; 

 Assegurar a mobilização e disponibilização de capacidades especializadas no âmbito do planeamento 

civil de emergência; 

 Garantir o controlo operacional dos meios aéreos; 

 Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo aos órgãos de 

comunicação social; 

 Articular ao nível da operacionalização e da assistência internacional, com organismos congéneres de 

outros países e com mecanismos internacionais de proteção civil e assistência, designadamente no âmbito 

da UE, NATO e ONU. 

Câmaras Municipais 

/ Serviços Municipais 

de Proteção Civil 

(SMPC) 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 

resposta de proteção civil e socorro, de acordo 

com as missões operacionais legalmente definidas; 

 Evacuar e transportar pessoas, bens e animais; 

 Transportar bens essenciais de sobrevivência às 

populações; 

 Assegurar a divulgação de avisos às populações; 

 Assegurar a gestão financeira e de custos, bem 

como dos tempos de utilização; 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 

resposta de proteção civil, de acordo com as 

missões operacionais legalmente definidas; 

 Desobstruir as vias, remover os destroços e limpar 

aquedutos e linhas de água ao longo das estradas 

e caminhos municipais; 

 Transportar bens essenciais de sobrevivência às 

populações; 

 Sinalizar as estradas e caminhos municipais 
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Entidades de Direção 

Órgãos de Execução 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Montar e gerir locais de recolha e armazenamento 

de dádivas; 

 Assegurar a sinalização relativa a cortes de 

estradas, decididos por precaução ou originados 

por acidentes graves ou catástrofes, bem como as 

vias alternativas. 

danificados, bem como de vias alternativas; 

 Transportar pessoas e animais; 

 Promover ações de avaliação de danos e de 

necessidades da população afetada; 

 Assegurar a gestão financeira e de custos, bem 

como dos tempos de utilização. 

Juntas de Freguesia / 

Unidades Locais de 

Proteção Civil 

(ULPC) 

 Efetivar o seu apoio às ocorrências através do 

envolvimento de elementos para reconhecimento 

e orientação, no terreno, de forças em reforço do 

seu município; 

 Recensear e registar a população afetada; 

 Criar pontos de concentração de feridos e de 

população ilesa; 

 Colaborar na divulgação de avisos às populações 

de acordo com orientações dos responsáveis 

municipais; 

 Colaborar com as Câmaras Municipais na 

sinalização das estradas e caminhos municipais 

danificados, bem como na sinalização das vias 

 Recensear e registar a população afetada; 

 Colaborar com as Câmaras Municipais na 

desobstrução de vias, na remoção de destroços e 

na limpeza de aquedutos e linhas de água ao 

longo das estradas e caminhos municipais, no 

respetivo espaço geográfico; 

 Colaborar na divulgação de avisos às populações 

de acordo com orientações dos responsáveis 

municipais; 

 Colaborar com as Câmaras Municipais na 

sinalização das estradas e caminhos municipais 

danificados, bem como na sinalização das vias 

alternativas, no respetivo espaço geográfico. 
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Entidades de Direção 

Órgãos de Execução 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

alternativas, no respetivo espaço geográfico; 

 Colaborar com as Câmaras Municipais na limpeza 

de valetas, aquedutos e linhas de água, na 

desobstrução de vias, nas demolições e na 

remoção de destroços, no respetivo espaço 

geográfico; 

 Promover, em estreita colaboração com as 

Câmaras Municipais, a criação de grupos de 

autodefesa dos aglomerados populacionais, 

dotando-os de meios de intervenção e 

salvaguardando a sua formação para que possam 

atuar em segurança; 

 Gerir os sistemas de voluntariado para atuação 

imediata de emergência ao nível da avaliação de 

danos, com ênfase nos danos humanos. 



 
 
 

PLANO NACIONAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL  

(COMPONENTES PÚBLICAS) 
 

 

 
 

 

 

 

54 
 

3.2 – Missão dos agentes de proteção civil 

Os diversos Agentes de Proteção Civil desempenham missões de intervenção, reforço, apoio e assistência, quer durante a Fase de 

Emergência, quer durante a Fase de Reabilitação. As estruturas de intervenção destas entidades funcionam e são empregues sob 

direção das correspondentes hierarquias, previstas nas respetivas leis orgânicas ou estatutos, sem prejuízo da necessária articulação 

operacional com o PCNac. 

 

 

Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Corpos de 

Bombeiros 

(CB) 

 

 

 Desenvolver ações de combate a incêndios, busca, 

salvamento e transporte de pessoas, animais e bens; 

 Apoiar o socorro e transporte de acidentados e 

doentes, incluindo a emergência pré-hospitalar, no 

âmbito do Sistema Integrado de Emergência 

Médica; 

 Participar na evacuação primária nas suas zonas de 

intervenção ou em reforço; 

 Colaborar nas ações de mortuária, nas suas zonas 

 Apoiar o socorro e transporte de acidentados e 

doentes, incluindo a emergência pré-hospitalar, no 

âmbito do Sistema Integrado de Emergência 

Médica; 

 Executar as ações de distribuição de água potável 

às populações; 

 Disponibilizar apoio logístico à população e a outras 

forças operacionais; 

 Colaborar nas ações de informação e sensibilização 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

de intervenção ou em reforço; 

 Colaborar na construção e/ou montagem de 

postos de triagem e/ou Postos Médicos 

Avançados6; 

 Apoiar os Teatros de Operações, envolvendo 

elementos guia para reconhecimento e orientação 

no terreno das forças operacionais em reforço da 

sua zona de atuação própria; 

 Colaborar na montagem de Postos de Comando; 

 Colaborar na desobstrução expedita de vias de 

comunicação e itinerários de socorro; 

 Apoiar no transporte de bens essenciais de 

sobrevivência às populações isoladas.  

pública; 

 Colaborar nas ações de mortuária, nas suas zonas 

de intervenção ou em reforço; 

 Participar na reabilitação das infraestruturas; 

 Colaborar na desobstrução expedita de vias de 

comunicação e itinerários de socorro; 

 Colaborar na reposição da normalidade da vida 

das populações atingidas. 

                                                           
6 Entende-se por Posto Médico Avançado o local destinado à prestação de cuidados de saúde às vítimas resultantes do acidente grave ou catástrofe localizado no TO. Serão 

montados em estruturas móveis ou estruturas físicas adaptadas. 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Guarda Nacional 

Republicana  

(GNR) 

 Assegurar a manutenção da ordem, nas suas zonas 

de intervenção, salvaguardando a atuação de 

outras entidades e organismos operacionais; 

 Garantir a segurança de estabelecimentos públicos 

e a proteção de infraestruturas críticas, fixas e 

temporárias, e de instalações de interesse público 

ou estratégico nacional;  

 Garantir, em coordenação com a DGIE, a 

segurança física das equipas de restabelecimento 

das comunicações da rede SIRESP e assegurar a 

acessibilidade destas aos locais afetados da rede; 

 Garantir a segurança dos locais e equipamentos 

que suportam a Rede SIRESP; 

 Exercer missões de: isolamento de áreas e 

estabelecimento de perímetros de segurança; 

restrição, condicionamento da circulação e 

abertura de corredores de emergência ou 

evacuação para as forças de socorro; escolta e 

segurança de meios das forças operacionais em 

deslocamento para as operações; apoio à 

 Assegurar a manutenção da ordem, nas suas zonas 

de intervenção, salvaguardando a atuação de 

outras entidades e organismos operacionais; 

 Exercer missões de: isolamento de áreas e 

estabelecimento de perímetros de segurança; 

restrição, condicionamento da circulação e 

abertura de corredores de evacuação; apoio à 

movimentação de populações; segurança de 

estabelecimentos públicos e proteção de 

infraestruturas críticas, fixas e temporárias, e de 

instalações de interesse público ou estratégico 

nacional; proteção da propriedade privada contra 

atos de saque; 

 Garantir, em coordenação com a DGIE, a 

segurança física das equipas de restabelecimento 

das comunicações da rede SIRESP e assegurar a 

acessibilidade destas aos locais afetados da rede; 

 Garantir a segurança dos locais e equipamentos 

que suportam a Rede SIRESP; 

 Colaborar nas ações de informação e sensibilização 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

evacuação de populações em perigo; 

 Empenhar o Serviço de Proteção da Natureza e 

Ambiente (SEPNA) e o Grupo de Intervenção de 

Proteção e Socorro (GIPS) na análise e deteção de 

zonas potencialmente contaminadas, 

nomeadamente ao nível dos solos, águas e 

atmosfera; 

 Acionar o Serviço de Proteção da Natureza e 

Ambiente (SEPNA) na validação e investigação das 

causas dos incêndios florestais;  

 Acionar os meios de identificação de vítimas de 

desastres do DVI Team (Disaster Victim Identification 

Team) e o Núcleo Central de Apoio Técnico, em 

estreita articulação com as autoridades de saúde, 

em especial com o Instituto Nacional de Medicina 

Legal e Ciências Forense; 

 Disponibilizar elementos para integrar Equipas 

Responsáveis por Avaliação de Vitimas mortais 

(ERAV-m); 

 Colaborar, de acordo com as suas disponibilidades, 

pública;  

 Disponibilizar apoio logístico; 

 Assegurar a coordenação da atividade de 

prevenção em situação de emergência, vigilância 

e deteção de incêndios rurais/florestais e de outras 

agressões ao meio ambiente; 

 Apoiar o sistema de gestão de informação de 

incêndios florestais (SGIF), colaborando para a 

atualização permanente de dados; 

 Executar, através dos Grupos de Intervenção de 

Proteção e Socorro (GIPS), ações de prevenção, 

em situação de emergência, de proteção e 

socorro, designadamente nas ocorrências de 

incêndios rurais/florestais ou de matérias perigosas, 

catástrofes e acidentes graves; 

 Empenhar o Serviço de Proteção da Natureza e 

Ambiente (SEPNA) e os GIPS no acompanhamento 

das zonas contaminadas, através da monitorização, 

nomeadamente dos solos, águas e atmosfera; 

 Acionar os meios de identificação de 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

na recolha de informação Ante-mortem e Post-

mortem; 

 Disponibilizar a Equipa de Gestão de Incidentes 

Críticos – Apoio Psicossocial (EGIC Psicossocial); 

 Garantir a segurança de estabelecimentos públicos 

e a Proteção de infraestruturas críticas, fixas e 

temporárias, e de instalações de interesse público 

ou estratégico nacional; 

 Proteger a propriedade privada contra atos de 

saque; 

 Coordenar as ações de pesquisa de desaparecidos, 

promovendo a organização de um “Centro de 

Pesquisa de Desaparecidos”, onde se concentra a 

informação sobre os indivíduos afetados e onde se 

poderá recorrer para obter a identificação das 

vítimas; 

 Receber e guardar os espólios das vítimas, e 

informar o “Centro de Pesquisa de Desaparecidos”; 

 Assegurar um serviço de estafetas para utilização 

como meio alternativo de comunicação; 

vítimas/medicina forense do DVI Team (Disaster 

Victim Identification Team) e o Núcleo Central de 

Apoio Técnico, em estreita articulação com as 

autoridades de saúde, em especial com o INMLCF; 

 Disponibilizar elementos para integrar Equipas 

Responsáveis por Avaliação de Vitimas mortais 

(ERAV-m); 

 Disponibilizar a Equipa de Gestão de Incidentes 

Críticos – Apoio Psicossocial (EGIC Psicossocial). 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Colaborar nas ações de alerta e mobilização do 

pessoal envolvido nas operações de socorro, bem 

como no aviso às populações; 

 Colaborar com outros Agentes e entidades, 

cedendo meios humanos e materiais; 

 Executar, através dos GIPS, ações de intervenção, 

em situação de emergência de proteção e socorro, 

designadamente nas ocorrências de incêndios 

rurais/florestais ou de matérias perigosas, catástrofes 

e acidentes graves; 

 Velar pela observância das disposições legais no 

âmbito sanitário, incluindo o apoio às ações de 

mortuária, nomeadamente na remoção dos 

cadáveres ou parte de cadáveres devidamente 

etiquetados e acondicionados; 

 Empenhar meios cinotécnicos na busca e resgate 

de vítimas; 

 Definir e implementar, os processos de identificação 

e credenciação do pessoal ligado às operações de 

proteção civil. 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Polícia de 

Segurança Pública 

(PSP) 

 Assegurar a manutenção da ordem nas suas áreas 

territoriais de responsabilidade, salvaguardando a 

atuação de outras entidades e organismos; 

 Exercer missões de: isolamento de áreas e 

estabelecimento de perímetros de segurança; 

restrição, condicionamento da circulação e 

abertura de corredores de emergência ou 

evacuação para as forças de socorro; escolta e 

segurança de meios das forças operacionais em 

deslocamento para as operações; apoio à 

evacuação de populações em perigo; 

 Garantir a segurança de estabelecimentos públicos 

e a proteção de infraestruturas críticas, fixas e 

temporárias, e de instalações de interesse público 

ou estratégico nacional; 

 Garantir, em coordenação com a DGIE, a 

segurança física das equipas de restabelecimento 

das comunicações da rede SIRESP e assegurar a 

acessibilidade destas aos locais afetados da rede; 

 Garantir a segurança dos locais e equipamentos 

 Assegurar a manutenção da ordem nas suas áreas 

territoriais de responsabilidade, salvaguardando a 

atuação de outras entidades e organismos; 

 Exercer missões de: isolamento de áreas e 

estabelecimento de perímetros de segurança; 

restrição, condicionamento da circulação e 

abertura de corredores de emergência ou 

evacuação para as forças de socorro; escolta e 

segurança de meios das forças operacionais em 

deslocamento para as operações; apoio à 

evacuação de populações em perigo; segurança 

de estabelecimentos públicos e proteção de 

infraestruturas críticas fixas e temporárias e de 

instalações de interesse público ou estratégico 

nacional, de acordo com avaliação do risco; 

proteção da propriedade privada contra atos de 

saque; 

 Garantir, em coordenação com a DGIE, a 

segurança física das equipas de restabelecimento 

das comunicações da rede SIRESP e assegurar a 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

que suportam a Rede SIRESP; 

 Empenhar as Brigadas de Proteção Ambiental 

(BRIPA) dos Comandos Distritais na análise e 

deteção de quaisquer zonas potencialmente 

contaminadas; 

 Coordenar as ações de pesquisa de desaparecidos, 

promovendo a organização de um “Centro de 

Pesquisa de Desaparecidos”; 

 Receber e guardar os espólios das vítimas e informar 

o “Centro de Pesquisa de Desaparecidos”; 

 Disponibilizar elementos para integrar Equipas 

Responsáveis por Avaliação de Vitimas mortais 

(ERAV-m); 

 Colaborar, de acordo com as suas disponibilidades, 

na recolha de informação Ante-mortem e Post-

mortem; 

 Assegurar um serviço de estafetas para utilização 

como meio alternativo de comunicação; 

 Colaborar nas ações de alerta e mobilização do 

pessoal envolvido nas operações de socorro, bem 

acessibilidade destas aos locais afetados da rede; 

 Garantir a segurança dos locais e equipamentos 

que suportam a Rede SIRESP; 

 Colaborar nas ações de informação e sensibilização 

pública;  

 Comunicar à Autoridade Judicial competente e os 

meios de identificação de vítimas em articulação 

com a Autoridade de Saúde e em especial com o 

INMLCF; 

 Disponibilizar elementos para integrar Equipas 

Responsáveis por Avaliação de Vitimas mortais 

(ERAV-m); 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

como no aviso às populações; 

 Colaborar com outros agentes e entidades, 

cedendo meios humanos e materiais;  

 Velar pela observância das disposições legais no 

âmbito sanitário, incluindo o apoio às ações de 

mortuária, nomeadamente na promoção da 

remoção dos cadáveres ou parte de cadáveres;  

 Velar pela observância dos processos de 

identificação e credenciação do pessoal ligado às 

operações de proteção civil; 

 Empenhar meios cinotécnicos na busca e resgate 

de vítimas. 

Forças Armadas 

(FA) 

 A colaboração das Forças Armadas será solicitada de acordo com os planos de envolvimento aprovados 

ou quando a gravidade da situação assim o exija, de acordo com a disponibilidade e prioridade de 

emprego dos meios militares, mas sempre enquadrada pelos respetivos comandos militares e legislação 

específica; 

 A pedido da ANPC ao EMGFA, as Forças Armadas colaboram em: 

 Apoiar logisticamente as forças operacionais, 

nomeadamente em infraestruturas, alimentação 

e montagem de cozinhas e refeitórios de 

 Apoiar logisticamente às forças operacionais, 

nomeadamente em infraestruturas, 

alimentação e montagem de cozinhas e 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

campanha, água, combustível e material 

diverso (material de aquartelamento, tendas de 

campanha, geradores, depósitos de água, 

etc.); 

 Colaborar nas ações de prevenção, auxílio no 

combate e rescaldo em incêndios; 

 Apoiar a evacuação de populações em perigo; 

 Organizar e instalar abrigos e campos de 

deslocados; 

 Desobstruir expeditamente as vias de 

comunicação e itinerários de socorro; 

 Abastecer de água as populações 

carenciadas; 

 Efetuar operações de busca e salvamento, 

socorro imediato e evacuação primária; 

 Prestar cuidados de saúde de emergência, 

contribuindo ainda, desde que possível, para o 

esforço nacional na área hospitalar, 

nomeadamente ao nível da capacidade de 

internamento nos hospitais e restantes unidades 

refeitórios de campanha, água, combustível e 

material diverso (material de aquartelamento, 

tendas de campanha, geradores, depósitos de 

água, etc.); 

 Colaborar nas ações de informação e 

sensibilização pública; 

 Disponibilizar infraestruturas de unidades navais, 

terrestres ou aéreas de apoio às áreas 

sinistradas; 

 Desobstruir expeditamente as vias de 

comunicação e itinerários de socorro; 

 Abastecer de água as populações 

carenciadas; 

 Reforçar e/ou reativar as redes de 

telecomunicações; 

 Apoiar com meios de Engenharia Militar em 

operações de limpeza e descontaminação das 

áreas afetadas; 

 Reabilitar as infraestruturas. 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

de saúde militares; 

 Efetuar o apoio sanitário de emergência, 

incluindo evacuação secundária de sinistrados, 

em estreita articulação com as autoridades de 

saúde; 

 Efetuar operação de remoção dos cadáveres 

para as Zonas de Reunião de Mortos e/ou 

destas para os Necrotérios Provisórios; 

 Reforçar e/ou reativar as redes de 

telecomunicações; 

 Disponibilizar infraestruturas para operação de 

meios aéreos, nacionais ou estrangeiros, 

garantindo apoio logístico e reabastecimento 

de aeronaves, quando exequível e previamente 

coordenado; 

 Disponibilizar meios navais, terrestres e aéreos 

para ações iniciais de reconhecimento e 

avaliação e para transporte de pessoal 

operacional. 

Direção-Geral da  Desempenhar funções nos domínios do alerta e do  Executar reconhecimentos marítimos e apoio em 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Autoridade 

Marítima/ 

Polícia Marítima 

(DGAM/PM) 

aviso, nos espaços sob sua jurisdição; 

 Executar reconhecimentos marítimos e fluviais; 

 Planear e desencadear ações de busca e 

salvamento, apoio e socorro; 

 Intervir na área de segurança marítima, no que se 

refere ao tráfego de navios e embarcações e à 

salvaguarda da vida humana no mar; 

 Preservar a regularidade do Tráfego Marítimo em 

articulação com a Autoridade Nacional de 

Controlo do Tráfego Marítimo (ANCTM), em 

particular, atuando como agente de proteção civil, 

em situações de sinistro marítimo, socorro e 

emergência;Coordenar eventuais operações de 

combate à poluição marítima por hidrocarbonetos 

ou outras substâncias perigosas na área portuária, 

conforme previsto no Plano Mar Limpo; 

 Prestar em tempo real, informação relacionada 

com a movimentação de navios e cargas 

transportadas, mercadorias perigosas e poluentes; 

 Organizar equipas de reconhecimento e avaliação 

comunicações; 

 Colaborar nas ações de informação e sensibilização 

da área de segurança marítima, no que se refere 

ao tráfego de navios e embarcações e à 

salvaguarda da vida humana no mar; 

 Disponibilizar apoio logístico; 

 Intervir nas ações de apoio com meios humanos e 

materiais para o cumprimento das missões que lhes 

forem atribuídas pelo Diretor do Plano; 

 Efetuar levantamentos hidrográficos de 

emergência; 

 Efetuar reconhecimento subaquático; 

 Efetuar a ligação entre o Sistema de Proteção Civil 

e as Administrações Portuárias tendo em vista as 

capacidades logísticas disponíveis dos portos; 

 Estabelecer o assinalamento marítimo de recurso 

nos locais onde seja necessário; 

 Disponibilizar elementos para integrar Equipas 

Responsáveis por Avaliação de Vitimas mortais 

(ERAV-m). 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

de danos e prejuízos nas instalações portuárias; 

 Disponibilizar elementos para integrar Equipas 

Responsáveis por Avaliação de Vitimas mortais 

(ERAV-m); 

 Coordenar as Administrações Portuárias na resposta 

à emergência de acordo com as necessidades; 

 Cooperar na recuperação das capacidades 

portuárias; 

 Coordenar a receção de ajuda externa através de 

meios navais; 

 Efetuar a ligação com as empresas de transporte 

marítimo conforme as necessidades; 

 Promulgar avisos à navegação; 

 Coordenar a segurança das instalações portuárias 

críticas. 

 

Instituto Nacional 

de Aviação Civil 

(INAC) 

 Promover a segurança aeronáutica; 

 Participar nos sistemas nacionais de coordenação 

civil e militar em matéria de utilização do espaço 

aéreo; 

 Participar nos sistemas nacionais de coordenação 

 Colaborar na resposta de proteção civil e socorro, 

de acordo com as missões operacionais legalmente 

definidas; 

 Participar nos sistemas nacionais de coordenação 

civil e militar em matéria de utilização do espaço 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

civil e militar em matéria de segurança interna e de 

Proteção Civil; 

 Colaborar na resposta de proteção civil e socorro, 

de acordo com as missões operacionais legalmente 

definidas; 

 Cooperar com a entidade responsável pela 

prevenção e investigação de acidentes e 

incidentes com aeronaves civis. 

aéreo; 

 Participar nos sistemas nacionais de coordenação 

civil e militar em matéria de segurança interna e de 

proteção civil. 

Instituto Nacional 

de Emergência 

Médica 

(INEM) 

 Coordenar todas as atividades de saúde em 

ambiente pré hospitalar, 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 (PMA); 

 Executar a triagem e o apoio psicológico a prestar 

às vítimas no local da ocorrência, com vista à sua 

estabilização emocional e posterior referenciação 

para as entidades adequadas; 

 Assegurar um sistema de registo de vítimas desde o 

TO até às unidades de saúde de destino; 
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Agentes de 

Proteção Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Garantir a articulação com todos os outros serviços 

e organismos do Ministério da Saúde, bem como 

com os serviços prestadores de cuidados de saúde, 

ainda que não integrados no Serviço Nacional de 

Saúde. 

Sapadores 

Florestais7 

(SF) 

 Proceder à desobstrução de caminhos; 

 Executar ações de vigilância e ataque inicial aos 

incêndios florestais, sempre que solicitado; 

 Manter e beneficiar a rede divisional e de faixas e 

mosaicos de gestão de combustíveis, bem como de 

outras-infraestruturas.  

 Proceder à desobstrução de caminhos; 

 Executar ações de rescaldo; 

 Manter e beneficiar a rede divisional e de faixas e 

mosaicos de gestão de combustíveis, bem como de 

outras-infraestruturas. 

 

 

                                                           
7 sob coordenação do ICNF, I.P., quando em prestação de serviço público 
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3.3  – Missão dos organismos e entidades de apoio 

Paralelamente, as diversas entidades intervenientes no presente Plano (organismos e entidades de apoio) desempenham missões de 

intervenção, reforço, apoio e assistência, quer durante a Fase de Emergência, quer durante a Fase de Reabilitação. As estruturas de 

intervenção destas entidades funcionam e são empregues sob direção das correspondentes hierarquias, previstas nas respetivas leis 

orgânicas ou estatutos, sem prejuízo na necessária articulação operacional com o PCNac. 

 

Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

Associações Humanitárias de 

Bombeiros 

(AHB) 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal; 

 Apoiar logisticamente a sustentação das 

operações, na área de atuação própria do 

seu CB, com o apoio do respetivo Serviço 

Municipal de Proteção Civil; 

 Disponibilizar edifícios e outras infraestruturas 

para alojamento e apoio às populações; 

 Manter a capacidade de fornecimento de 

apoio logístico aos meios do seu Corpo de 

Bombeiros. 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal; 

 Apoiar logisticamente a sustentação das 

operações, na área de atuação própria do 

seu Corpo de Bombeiros, com o apoio do 

respetivo Serviço Municipal de Proteção 

Civil. 

Instituto Nacional de Medicina 

Legal e Ciências Forenses 

(INMLCF) 

 Coadjuvar técnica e operacionalmente o 

Ministério Público na coordenação dos 

serviços mortuários; 

 Manter mobilizada a EML-DVI. 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

 Proceder à recolha de informação Ante-

mortem no(s)  Centro(s) de Recolha de 

Informação, aquando da sua ativação, com 

a colaboração da PJ; 

 Assumir a direção e coordenação das 

tarefas de mortuária decorrentes do evento, 

designadamente, a investigação forense 

para identificação dos corpos, com vista à 

sua entrega aos familiares; 

 Assumir outras tarefas de investigação 

forense, de acordo com o ordenado pelo 

Ministério Público; 

 Gerir as Zonas de Reunião de Mortos (ZRnM) 

e os necrotérios provisórios (NecPro); 

 Mobilizar a equipa Médico-Legal de 

Intervenção em Desastres (EML-DVI), 

acionando os seus sistemas de alerta 

próprios; 

 Coordenar, através da EML-DVI portuguesa, 

as Equipas de Mortuária provenientes da 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

ajuda internacional. 

Ministério Público 

(MP) 

 Coordenar os serviços mortuários, 

coadjuvado técnica e operacionalmente 

pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses; 

 Determinar a ativação de um ou mais 

Centros de Recolha de Informação, para 

recolha de informação Ante-mortem sob a 

responsabilidade da PJ e do INMLCF; 

 Autorizar a remoção de cadáveres ou partes 

de cadáveres do local onde foram 

etiquetados para as Zonas de Reunião de 

Mortos e destas para os Necrotérios 

Provisórios; 

 Receber a informação das entidades 

gestoras das Zona de Reunião de Mortos e 

dos Necrotérios Provisórios, acerca do 

número de mortes verificadas e de mortos 

identificados ou por identificar, bem como a 

informação sobre as estruturas organizativas 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

instaladas para a intervenção nesses 

domínios. 

Instituto dos Registos e Notariado 

(IRN) 

 Proceder ao assento de óbitos e garantir toda a tramitação processual e documental 

associada. 

Policia Judiciária 

(PJ) 

 Apoiar nas ações de combate à 

criminalidade; 

 Proceder à identificação das vítimas através 

da Polícia Técnica e do Laboratório de 

Polícia Científica; 

 Proceder à recolha de informação Ante-

mortem no(s)  Centro(s) de Recolha de 

Informação, aquando da sua ativação, com 

a colaboração do INMLCF; 

 Gerir a informação Ante-mortem e Post-

mortem no Centro de Conciliação de Dados; 

 Disponibilizar elementos para integrar Equipas 

Responsáveis por Avaliação de Vitimas 

mortais (ERAV-m); 

 Acionar a Unidade de Cooperação 

Internacional (UCI) para obtenção de dados 

 Apoiar nas ações de combate à 

criminalidade; 

 Proceder à identificação das vítimas 

através da Polícia Técnica e do Laboratório 

de Polícia Científica; 

 Disponibilizar elementos para integrar 

Equipas Responsáveis por Avaliação de 

Vitimas mortais (ERAV-m); 

 Acionar a Unidade de Cooperação 

Internacional (UCI) para obtenção de 

dados para a identificação de vítimas de 

nacionalidade estrangeira. 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

para a identificação de vítimas de 

nacionalidade estrangeira. 

Serviços de Informações de 

Segurança 

(SIS) 

 Proceder à avaliação dos decorrentes cenários de risco, no âmbito das suas competências; 

 Recolher, processar e difundir as informações decorrentes do acidente grave ou catástrofe e 

que ameacem a preservação do Estado de Direito democrático. 

Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras 

(SEF) 

 Coordenar a cooperação entre as forças e serviços de segurança nacionais e de outros países 

em matéria de circulação de pessoas e de controlo de estrangeiros; 

 Assegurar a realização de controlos móveis e de operações conjuntas com serviços ou forças 

de segurança congéneres; 

 Autorizar e verificar a entrada de pessoas a bordo de embarcações e aeronaves; 

 Proceder à identificação de cadáveres de cidadãos estrangeiros; 

 Proceder à avaliação dos decorrentes cenários de risco, no âmbito das suas competências; 

 Proceder à investigação dos crimes de auxílio à imigração ilegal, bem como investigar outros 

com ele conexos, sem prejuízo da competência de outras entidades; 

 Orientar os cidadãos estrangeiros presentes na área sinistrada sobre procedimentos a adotar; 

 Estabelecer os contactos eventualmente necessários com os diferentes Consulados e 

Embaixadas; 

 Impedir o desembarque de passageiros e tripulantes de embarcações e aeronaves que 

provenham de pontos ou aeroportos de risco, no aspeto sanitário, sem prévio assentimento 
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das competentes autoridades sanitárias. 

Polícias Municipais 

(PM) 

 Vigiar espaços públicos ou abertos ao público e os transportes urbanos locais, em 

coordenação com as forças de segurança; 

 Guardar edifícios e equipamentos públicos municipais, ou outros temporariamente à sua 

responsabilidade; 

 Regular e fiscalizar o trânsito rodoviário e pedonal na área de jurisdição municipal; 

 Efetuar ações de polícia ambiental; 

 Efetuar ações de polícia mortuária. 

Empresas de Segurança Privada8 

 Assegurar a proteção de pessoas e bens, a prevenção da prática de crimes, a vigilância dos 

bens móveis e imóveis, o controlo de entrada, presença e saída de pessoas, bem como a 

prevenção da entrada de armas, substâncias e artigos de uso e porte proibidos ou suscetíveis 

de provocar atos de violência, nos espaços a si consignados, salvaguardando a atuação de 

outras entidades e organismos;  

 Apoiar a segurança dos estabelecimentos públicos ou de infraestruturas consideradas 

sensíveis, em complemento da atividade das Forças de Segurança, designadamente 

instalações de interesse público ou estratégico nacional, sempre que tais espaços lhe sejam 

consignados. 

                                                           
8 Ver lista de contactos em IV-III-2 
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Direção-Geral de Saúde (DGS) 

 Coordenar e assegurar a vigilância epidemiológica de determinantes da saúde e de doenças 

transmissíveis e não transmissíveis, bem como os sistemas de alerta e resposta apropriada a 

emergências de saúde pública; 

 Mobilizar elementos para integrar Equipas Responsáveis por Avaliação de Vitimas mortais 

(ERAV-m), no âmbito das competências da Autoridade de Saúde Nacional. 

Hospitais, Centros de Saúde e 

demais serviços de saúde 

 Coordenar as evacuações/transferências 

inter-hospitalares, quando necessárias; 

 Colaborar nas ações de saúde pública, 

nomeadamente no controlo de doenças 

transmissíveis; 

 Minimizar as perdas de vidas humanas, 

limitando as sequelas físicas e diminuindo o 

sofrimento humano; 

 Colaborar no apoio psicológico à 

população afetada; 

 Colaborar na resolução dos problemas de 

mortuária; 

 Prestar assistência médica e medicamentosa 

à população; 

 Assegurar a prestação de cuidados de 

 Dirigir as ações de controlo ambiental, de 

doenças e da qualidade dos bens 

essenciais; 

 Adotar medidas de proteção da saúde 

pública nas áreas atingidas; 

 Colaborar na resolução dos problemas de 

mortuária; 

 Colaborar nas operações de regresso das 

populações; 

 Colaborar no apoio psicológico; 

 Garantir o atendimento e o 

acompanhamento médico à população 

afetada. 
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saúde às vítimas evacuadas para essas 

unidades de saúde; 

 Colaborar na prestação de cuidados de 

emergência médica pré-hospitalares, 

nomeadamente reforçando as suas equipas 

e/ou material/equipamento, sempre que 

necessário e solicitado pelo INEM; 

 Organizar, aos diferentes níveis, a 

manutenção dos habituais serviços de 

urgência; 

 Estudar e propor ações de vacinação de 

emergência, se aplicável. 

INFARMED - Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de 

Saúde, IP 

 Viabilizar e agilizar os procedimentos necessários dos parceiros envolvidos no circuito do 

medicamento, de modo a garantir a acessibilidade aos medicamentos de uso humano e 

dispositivos médicos necessários; 

 Disponibilizar informação de Entidades Licenciadas/Registadas para distribuição de 

medicamentos e dispositivos médicos, informação da qual depende o abastecimento de 

medicamentos e dispositivos médicos (postos de distribuição, entidades de venda, etc.); 

 Disponibilizar permanentemente informação de modo a garantir a comunicação contínua 

entre o INFARMED e as entidades e profissionais de saúde / cidadãos. 
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Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge 

(INSA) 

 Coordenar a resposta laboratorial especializada, rápida e integrada em situações de casos e 

surtos que possam constituir um risco para a Saúde Pública, particularmente no contexto de 

casos de surtos de infeções por microrganismos emergentes e reemergentes de disseminação 

natural ou deliberada; 

 Colaborar na investigação de casos e surtos, assim como acompanhar a resposta a alertas 

nacionais e internacionais, em interação permanente com os parceiros institucionais 

competentes; 

 Colaborar, com as instituições parceiras, na elaboração de orientações técnicas e 

recomendações de apoio aos laboratórios, de suporte à atuação em situações de 

emergência; 

 Colaborar com os laboratórios públicos e privados e das redes internacionais, para articulação 

de uma resposta rápida em emergência, incluindo a promoção e participação em exercícios 

de treino; 

 Fornecer dados dos instrumentos de observação em saúde (Índice Ícaro, Sistema de Vigilância 

da Mortalidade Diária, Sistema de Vigilância da Atividade Gripal) para apoio à decisão 

operacional. 

Instituto Português do Sangue e 

da Transplantação, I.P 

(IPST, I.P) 

 Determinar as necessidades em componentes de sangue; 

 Gerir as reservas existentes, nomeadamente através da transferência de componentes 

sanguíneos; 

 Acionar um plano de colheita, através de uma mensagem cuidada para a população de 
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dadores, evitando colher para além das necessidades; 

 Estabelecer uma rede de comunicações (telefónicas, viárias ou aéreas) que permita uma 

resposta adequada à emergência da situação; 

 Acompanhar os serviços de medicina transfusional públicos e privados, integrados no Sistema 

Nacional de Saúde, a fim de garantir o cumprimento das diretrizes aplicáveis. 

Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e 

Veterinária, I. P. 

(INIAV) 

 Desenvolver ações de investigação, desenvolvimento e implementação de tecnologias 

laboratoriais relativas à defesa da saúde animal e da saúde pública. 

Direção-Geral das Atividades 

Económicas 

(DGAE) 

 Colaborar nas ações de gestão dos 

armazéns de emergência e de distribuição 

de bens; 

 Apoiar as ações de inventariação de 

armazéns e grossistas de bens e de locais de 

armazenagem. 

 Colaborar na distribuição de bens; 

 Apoiar as ações de inventariação de 

armazéns e grossistas de bens e de locais de 

armazenagem. 

Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária 

(DGAV) 

 Coordenar, executar e avaliar todas as 

políticas sanitárias veterinárias, de proteção 

animal e de saúde pública e animal; 

 Assegurar, em articulação com INIAV, as 

ações no domínio da hígio-sanidade animal 

e noutras matérias relativas ao diagnóstico 

 Adotar medidas de proteção da saúde 

animal nas áreas atingidas; 

 Assegurar, em articulação com INIAV, as 

ações no domínio da hígio-sanidade animal 

e noutras matérias relativas ao diagnóstico 

das doenças animais e à pesquisa de 
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das doenças animais e à pesquisa de 

resíduos; 

 Assegurar, aos diferentes níveis, a 

manutenção dos serviços de urgência; 

 Colaborar na resolução dos problemas de 

mortuária animal; 

 Proceder à avaliação, autorização, controlo 

e utilização dos medicamentos veterinários 

farmacológicos, imunológicos, pré-misturas 

medicamentosas, homeopáticos e outros, 

bem como as suas matérias-primas e os 

produtos de uso veterinário;  

 Propor ações de vacinação de emergência, 

se aplicável. 

resíduos; 

 Colaborar na resolução dos problemas de 

mortuária animal; 

 Colaborar nas operações de regresso dos 

animais; 

 Propor ações de vacinação de 

emergência, se aplicável. 

Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica 

(ASAE) 

 Avaliar, caracterizar e comunicar os riscos na cadeia alimentar; 

 Realizar a colheita de amostras e sua análise no âmbito das suas atribuições; 

 Determinar a suspensão ,  recolha ou retirada do mercado, de produtos afetados; 

 Controlar situações de açambarcamento;  

 Assegurar a realização de ensaios laboratoriais em amostras relativas a géneros alimentícios, 

na perspetiva de prevenção da saúde e segurança dos consumidores, com vista a apurar a 
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sua genuinidade, qualidade e segurança, designadamente nas vertentes físico-química e 

microbiológica; 

 Controlar a especulação de preços dos bens essenciais.  

Instituto de Segurança Social, I.P 

(ISS, I.P) 

 Assegurar e coordenar as ações de apoio 

social às populações, em articulação com os 

vários sectores intervenientes; 

 Colaborar na definição de critérios de apoio 

social à população; 

 Assegurar a constituição de equipas 

técnicas, em articulação com os vários 

sectores intervenientes, para receção, 

atendimento e encaminhamento da 

população; 

 Participar nas ações de pesquisa e reunião 

de desaparecidos; 

 Colaborar no apoio psicológico, de acordo 

com as suas disponibilidades, no(s)  Centro(s) 

de Recolha de Informação, aos familiares 

que fornecem informação; 

 Participar na instalação da Zona de 

 Assegurar e coordenar as ações de apoio 

social às populações, em articulação com 

os vários sectores intervenientes; 

 Apoiar as ações de regresso das 

populações; 

 Assegurar o apoio psicológico de 

continuidade às vítimas; 

 Manter um registo atualizado do número de 

vítimas assistidas e com necessidade de 

continuidade de acompanhamento; 

 Participar nas ações de identificação dos 

aglomerados familiares carenciados e 

propor a atribuição de prestações 

pecuniárias de carácter eventual.  
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Concentração e Apoio da População 

(ZCAP), assegurando o fornecimento de 

bens e serviços essenciais; 

 Manter um registo atualizado do número de 

vítimas assistidas e com necessidade de 

continuidade de acompanhamento; 

 Colaborar nas ações de movimentação das 

populações. 
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Cáritas Portuguesa 

(Cáritas) 

 Apoiar as ações de evacuação das 

populações, pesquisa de desaparecidos e 

gestão de campos de deslocados; 

 Apoiar no voluntariado através da 

distribuição de alimentos, roupa, agasalhos e 

outros bens essenciais; 

 Apoiar o sistema de recolha e 

armazenamento de dádivas;  

 Disponibilizar locais de alojamento para 

deslocados. 

 Atuar nos domínios do apoio logístico e 

social; 

 Assegurar a prestação de serviços a 

crianças, idosos, pessoas sem-abrigo e 

doentes; 

 Acolher, acompanhar e encaminhar 

situações de carência socioeconómica; 

 Apoiar no voluntariado através da 

distribuição de alimentos, roupa, agasalhos 

e outros bens essenciais. 

União das Misericórdias 

Portuguesas (UMP) 

 Apoiar as ações de evacuação das 

populações, pesquisa de desaparecidos e 

 Atuar nos domínios do apoio logístico e 

social; 
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gestão de campos de deslocados; 

 Apoiar no voluntariado através da 

distribuição de alimentos, roupa, agasalhos e 

outros bens essenciais; 

 Apoiar o sistema de recolha e 

armazenamento de dádivas;  

 Disponibilizar locais de alojamento para 

deslocados; 

 Procurar obter meios de subsistência a nível 

logístico e alimentar. 

 Assegurar a prestação de serviços a 

crianças, idosos, pessoas sem-abrigo e 

doentes; 

 Acolher, acompanhar e encaminhar 

situações de carência socioeconómica; 

 Apoiar no voluntariado através da 

distribuição de alimentos, roupa, agasalhos 

e outros bens essenciais; 

 Acompanhar psicologicamente na fase pós 

risco. 

O
rg

a
n

iz
a

ç
õ

e
s 

d
e

 

V
o

lu
n

ta
ri
a

d
o

 d
e

 P
ro

te
ç

ã
o

 

C
iv

il9
 

Cruz Vermelha 

Portuguesa (CVP) 

 Colaborar nas missões de busca e 

salvamento, apoio à sobrevivência, socorro e 

assistência sanitária; 

 Colaborar na instalação de estruturas móveis 

nas Zonas de Concentração e Apoio das 

Populações (ZCAP); 

 Colaborar na evacuação de feridos e o 

transporte de desalojados e ilesos; 

 Colaborar na execução de missões de 

apoio, assistência sanitária e social; 

 Colaborar na gestão de alojamentos 

temporários; 

 Colaborar no apoio psicossocial, através de 

equipas de psicólogos e de equipas 

voluntárias; 

 Colaborar na distribuição de roupas e 

                                                           
9 Entende-se por “Organizações de Voluntariado de Proteção Civil” instituições de voluntários com interesse para a proteção civil, nomeadamente, pessoas coletivas de direito 

privado, de base voluntária, sem fins lucrativos, legalmente constituídas e que prossigam finalidades de interesse geral ou de bem comum, cujos fins estatutários refiram o 

desenvolvimento de ações no domínio da proteção civil. 
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 Colaborar no levantamento e transporte de 

cadáveres, em articulação com as 

autoridades de saúde; 

 Colaborar na prestação de apoio 

psicossocial, através de equipas de 

psicólogos e de equipas voluntárias; 

 Colaborar nas operações de remoção dos 

cadáveres para as Zonas de Reunião de 

Mortos (ZRnM) e ou destas para os 

Necrotérios Provisórios (NecProv); 

 Colaborar na construção e/ou montagem 

de postos de triagem e/ou Postos Médicos 

Avançados e na estabilização de vitimas; 

 Colaborar no apoio sanitário, distribuição de 

roupas, alimentos e água potável às 

populações evacuadas; 

 Colaborar no enquadramento do pessoal 

voluntário que se ofereça para colaborar. 

alimentos às populações evacuadas; 

 Colaborar nas ações de informação e 

sensibilização pública; 

 Colaborar no enquadramento do pessoal 

voluntário que se oferecer para colaborar. 

Corpo Nacional de 

Escutas (CNE), Ass. de 

Escoteiros de Portugal 

 Prestar apoio. com meios humanos e materiais, para o cumprimento das ações que lhe forem 

atribuídas, quando solicitado, designadamente na distribuição de agasalhos, roupas e bens 
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(AEP) e Ass. Guias de 

Portugal (AGP) 

alimentares, bem como no alojamento e na organização de acampamentos de emergência; 

 Colaborar no aviso às populações; 

 Apoiar as ações de pesquisa de desaparecidos e de gestão de campos de deslocados. 

Organizações de 

Radioamadores10 

 Contribuir para a interoperabilidade entre 

redes e sistemas de comunicação das 

diversas entidades; 

 Apoiar as radiocomunicações de 

emergência, de acordo com as suas próprias 

disponibilidades; 

 Estabelecer e garantir autonomamente vias 

de comunicação e apoiar na recuperação 

e integração de outros meios e dispositivos 

de comunicação; 

 Colaborar e apoiar na colocação em 

funcionamento de equipamentos e meios 

técnicos colapsados; 

 Apoiar a difusão de informação útil às 

populações. 

 Apoiar as radiocomunicações de 

emergência de acordo com as suas 

próprias disponibilidades; 

 Colaborar e apoiar na reabilitação e 

colocação em funcionamento de 

equipamentos e meios técnicos colapsados; 

 Apoiar a difusão de informação útil às 

populações. 

                                                           
10 - Ver lista de contactos em IV-III-2 
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Outras Organizações 

Não Governamentais 

(ONG’s) 

 Apoiar o desenvolvimento de ações de busca e deteção de vítimas confinadas; 

 Garantir a comunicação de todos os casos de emergência detetados à estrutura de 

comando; 

 Desenvolver ações de reforço da difusão de alertas com recurso a meios próprios de 

comunicações; 

 Contribuir, se necessário, para o reforço de recursos humanos nas ambulâncias e postos de 

socorros; 

 Colaborar na construção e/ou montagem de postos de triagem e/ou Postos Médicos; 

 Colaborar na montagem de Postos de Comando; 

 Colaborar na prestação de apoio psicológico e social, através de equipas de psicólogos e de 

equipas de voluntários; 

 Executar ações de prevenção secundária; 

 Apoiar o socorro e o resgate das vítimas; 

 Colaborar no enquadramento do pessoal voluntário que se disponibilize para colaborar. 

NAV Portugal, E.P.E 

 Assegurar o controlo e a coordenação do 

tráfego aéreo nacional com vista a dar 

prioridade de acessos aos aeroportos 

nacionais às aeronaves utilizadas para fins de 

evacuações (médicas e outras), às que 

transportem ajuda de emergência, seja esta 

 Assegurar uma permanente articulação 

com a Força Aérea Portuguesa para fins de 

coordenação entre os voos civis e os voos 

militares;  

 Divulgar informação referente à 

segregação de porções de espaço aéreo 
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em bens materiais ou em equipas de 

assistência, e a outras que sejam 

identificadas como prioritárias; 

 Assegurar uma permanente articulação com 

a Força Aérea Portuguesa para fins de 

coordenação entre os voos civis e os voos 

militares;  

 Divulgar informação referente à segregação 

de porções de espaço aéreo onde exista a 

necessidade de proteger a operação de 

meios aéreos integrados em operações de 

emergência ou onde existam perigos 

identificados para a navegação aérea. 

onde exista a necessidade de proteger a 

operação de meios aéreos integrados em 

operações de emergência ou onde existam 

perigos identificados para a navegação 

aérea. 

ANA Aeroportos 

 Fornecer informação relativa à 

operacionalidade dos aeroportos sob sua 

jurisdição; 

 Fornecer meios técnicos e humanos de 

socorro para colaborar nas ações de 

salvamento; 

 Disponibilizar as suas infraestruturas e 

 Disponibilizar as suas infraestruturas e 

equipamentos de gestão de crises para o 

apoio à coordenação das operações; 

 Disponibilizar espaços para a concentração 

de sinistrados, estabelecimento de zonas de 

receção, triagem e cuidados médicos, bem 

como para o depósito de cadáveres. 
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equipamentos de gestão de crises para o 

apoio à coordenação das operações; 

 Disponibilizar espaços para a concentração 

de sinistrados, estabelecimento de zonas de 

receção, triagem e cuidados médicos, bem 

como para o depósito de cadáveres; 

 Assumir, conforme a sua operacionalidade, 

um papel relevante na chegada de ajuda 

internacional, bem como na evacuação de 

sinistrados em aeronaves e helicópteros; 

 Coordenar com a NAV Portugal a operação 

dos meios aéreos de socorro. 

Empresa de Meios Aéreos 

(EMA) 

 Assegurar a disponibilidade e a gestão logística e administrativa do dispositivo permanente de 

meios aéreos próprios; 

 Assegurar a locação de meios aéreos de que não disponha e que sejam necessários para a 

prossecução das missões que forem solicitadas. 

Estradas de Portugal 

(EP) 

 Promover a reposição das condições de 

circulação e segurança nas infraestruturas 

rodoviárias na jurisdição da EP; 

 Garantir a habilitação das forças de 

 Programar as intervenções necessárias à 

reposição das condições de circulação e 

segurança; 

 Disponibilizar informação sobre os planos de 
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segurança com a informação técnica 

necessária para cortes ou aberturas ao 

tráfego; 

 Disponibilizar informação sobre os itinerários 

alternativos nos casos de corte de vias; 

 Manter o registo atualizado das vias.  

reabilitação, beneficiação e de segurança 

rodoviária. 

Concessionários de 

Autoestradas11 

 Disponibilizar informações sobre a 

manutenção e recuperação de vias e da 

operacionalidade dos meios de que 

dispõem, sempre que solicitados e 

disponíveis; 

 Disponibilizar meios e executar obras de 

reparação, desobstrução de vias e/ou 

reconstrução, com meios próprios ou 

cedidos, na sua área de intervenção; 

 Contribuir para a articulação entre a rede 

rodoviária e outros modos de transporte; 

 Promover a reposição das condições de 

circulação e assegurar a proteção das 

 Disponibilizar meios e executar obras de 

reparação, desobstrução de vias e/ou 

reconstrução, com meios próprios ou 

cedidos, na sua área de intervenção; 

 Promover a reposição das condições de 

circulação e assegurar a proteção das 

infraestruturas rodoviárias e a sua 

funcionalidade, na sua área de 

intervenção; 

 Assegurar as comunicações internas via 

telefone SOS, operar os equipamentos de 

telemática e realizar patrulhamentos, de 

modo a prestar a melhor informação 

                                                           
11 Ver lista de contactos em IV-III-2 
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infraestruturas rodoviárias e a sua 

funcionalidade, na sua área de intervenção; 

 Prestar os serviços de assistência, socorro e 

proteção, incluindo diagnóstico e a 

desempanagem de viaturas imobilizadas, 

sempre que possível e na sua área de 

assistência rodoviária; 

 Assegurar as comunicações internas via 

telefone SOS, operar os equipamentos de 

telemática e realizar patrulhamentos, de 

modo a prestar a melhor informação 

possível. 

possível. 

Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária 

(ANSR) 

 Regular e superintender as auditorias de segurança rodoviária, fiscalizar o cumprimento das 

disposições legais sobre trânsito e segurança rodoviária e assegurar o processamento e gestão 

dos autos levantados por infrações ao Código da Estrada e legislação complementar; 

 Uniformizar e coordenar a ação fiscalizadora das demais entidades intervenientes em matéria 

rodoviária, através da emissão de instruções técnicas e da aprovação dos equipamentos de 

controlo e fiscalização do trânsito. 

Associação dos Transportadores 

de Terras, Inertes, Madeiras e 

 Colaborar, através da articulação com os seus associados, no transporte de mercadorias, 

nomeadamente de inertes, madeiras, terras e afins; 
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Afins  

(ATTIMA) 

 Colaborar, através da articulação com os seus associados, no transporte de maquinaria ou 

materiais relevantes para operações de proteção civil. 

Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes (IMT) 

 Executar ações de inventariação de disponibilidades de recursos, no âmbito dos transportes 

terrestres;  

 Regular, fiscalizar e exercer funções de coordenação e planeamento do setor dos transportes 

terrestres. 

Associação Nacional de 

Transportadores Públicos 

Rodoviários de Mercadorias 

(ANTRAM) 

 Realizar todas as ações necessárias à promoção do transporte público, rodoviário de 

mercadorias; 

 Assegurar, através dos seus associados, a disponibilização de transportes de mercadorias para 

apoio às forças operacionais. 

Associação Nacional de 

Transportadores Rodoviários de 

Pesados de Passageiros 

(ANTROP) 

 Assegurar, através dos seus associados, a disponibilização de transportes rodoviários para 

apoio à movimentação das populações ou para transporte de forças operacionais. 

Associação Portuguesa de 

Logística 

(APLOG) 

 Identificar e inventariar por concelho a localização de pontos de abastecimento (víveres à 

população) em locais sobrelevados, com vias de acesso facilitadas e de preferência em 

edifícios térreos; 

 Localizar a montante da cadeia de abastecimento a água potável, com vista à proteção dos 

Depósitos Municipais de Abastecimento, de forma a barrar o acesso por terceiros com 

objetivos nefastos – envenenamento, contaminação ou outras situações; 
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 Localizar a jusante da cadeia de abastecimento a água potável, de forma a garantir as 

condições de higiene dos tanques e autotanques de distribuição de água às populações; 

 Possibilitar a utilização da frota de empresas privadas que na atividade quotidiana transportam 

líquidos alimentares com as suas cisternas, garantindo as condições de qualidade através de 

sistemas CIP e HACCP; 

 Garantir, a montante da cadeia de abastecimento, a devida proteção de acesso às refinarias 

e depósitos da CLC (Aveiras); 

 Elaborar, a jusante da cadeia de abastecimento, uma listagem de prioridades de 

abastecimentos por viaturas e por tipologia de serviço prestado; 

 Identificar e listar as entidades e empresas privadas que possuem equipamentos adequados 

para a atividade de remoção dos destroços; 

 Reforçar a informação à população sobre o kit a possuir no lar, sem suporte à rede elétrica, ou 

seja, lanternas, pilhas, velas e fósforos; 

 Assegurar a disponibilidade de geradores nos edifícios de serviço público que estão a servir em 

situações de emergência; 

 Divulgar através da internet, com suporte a mapas digitais, as localizações previstas para 

abastecimento de víveres e água potável, hospitais, rede de abastecimento de combustíveis. 

Autoridade Nacional de Controlo 

do Tráfego Marítimo 

(ANCTM)/Direção-Geral de 

 Executar ações de inventariação de 

disponibilidades de meios e recursos, no 

âmbito dos transportes marítimos e dos 

 Executar ações de inventariação de 

disponibilidades de meios e recursos, no 

âmbito dos transportes marítimos e dos 
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Recursos Naturais, Segurança e 

Serviços Marítimos 

(DGRM)  

portos; 

 Monitorizar e controlar os navios de pesca 

equipados com VMS através do Sistema 

MONICAP; 

 Monitorizar o posicionamento de navios de 

comércio através de aplicação gerida pela 

Agência Europeia de Segurança Marítima, 

que contem e disponibiliza a informação 

LRIT-Longe Range Identification and Tracking; 

 Controlar e gerir o tráfego marítimo em 

articulação com a DGAM; 

 Disponibilizar a informação relacionada com 

a movimentação de navios que transportam 

mercadorias perigosas e poluentes; 

 Regular, fiscalizar e exercer funções de 

coordenação e planeamento do setor 

marítimo-portuário. 

portos; 

 Monitorizar e controlar os navios de pesca 

equipados com VMS através do Sistema 

MONICAP; 

 Monitorizar o posicionamento de navios de 

comércio através de aplicação gerida pela 

Agência Europeia de Segurança Marítima, 

que contem e disponibiliza a informação 

LRIT-Longe Range Identification and 

Tracking; 

 Controlar e gerir o tráfego marítimo em 

articulação com a DGAM; 

 Disponibilizar a informação relacionada 

com a movimentação de navios que 

transportam mercadorias perigosas e 

poluentes; 

 Regular, fiscalizar e exercer funções de 

coordenação do sector marítimo-portuário 

e supervisionar e regulamentar as atividades 

desenvolvidas neste setor. 
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Direção-Geral de Política do Mar 

(DGPM)  

 Disponibilizar informação relevante para as operações, nos domínios da monitorização do 

ambiente marinho e da atmosfera e respetivos sistemas de alerta através do nó nacional de 

integração e partilha de informação sobre o mar; 

 Coordenar estrategicamente o esforço de cooperação na luta contra a poluição no mar, no 

quadro do Centro Internacional de Luta contra a Poluição no Atlântico Nordeste, no âmbito 

do Acordo de Lisboa e em benefício do Plano Mar Limpo. 

Rede Ferroviária Nacional 

(REFER) 

 Gerir a circulação dos comboios dos 

operadores em tempo real, com padrões de 

segurança; 

 Disponibilizar a informação constante nos 

vários Planos de Emergência das linhas 

existente, para a evacuação de sinistrados e 

prestação de socorro; 

 Manter um registo atualizado dos meios 

disponíveis. 

 Garantir meios materiais e humanos para 

manutenção corretiva da rede ferroviária; 

 Gerir a circulação dos comboios das 

Empresas de Transporte Ferroviário em 

tempo real, com padrões de segurança, 

eficiência e qualidade; 

 Disponibilizar os meios ferroviários possíveis, 

para a organização de comboios, tendo em 

vista a movimentação de populações ou o 

transporte de mercadorias. 

Empresas de Transporte 

Ferroviário12 

 Garantir, na medida possível, a organização 

de comboios sanitários; 

 Garantir o apoio necessário às forças 

 Garantir a prestação de ações de apoio 

com meios humanos e materiais; 

 Disponibilizar meios ferroviários considerados 

                                                           
12 Ver lista de contactos em IV-III-2 
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operacionais para o desenvolvimento de 

ações de busca e salvamento; 

 Disponibilizar a informação constante nos 

vários Planos de Emergência para a 

evacuação de sinistrados e prestação de 

socorro; 

 Disponibilizar os meios ferroviários 

considerados necessários à constituição de 

comboios, tendo em vista a evacuação de 

pessoas. 

necessários para a constituição de 

comboios para o regresso de pessoas 

evacuadas; 

 Prestar a colaboração necessária à 

elaboração de relatórios e inquéritos à 

situação de emergência. 

 

Entidades gestoras de sistemas 

de abastecimento de água13 

 Garantir a avaliação de danos e 

intervenções prioritárias para o rápido 

restabelecimento do abastecimento de 

água potável a serviços e unidades 

produtivas estratégicos, bem como dos 

pontos essenciais ao consumo das 

populações afetadas; 

 Garantir a operacionalidade de piquetes 

regulares e em emergência, para eventuais 

 Garantir a operacionalidade de piquetes 

regulares e em emergência, para eventuais 

necessidades extraordinárias de reposição 

do serviço; 

 Assegurar o controlo da qualidade da água 

na rede; 

 Repor, com carácter prioritário, a prestação 

do serviço junto dos consumidores finais. 

                                                           
13 - Ver lista de contactos em IV-III-2 
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necessidades extraordinárias de intervenção 

na rede e nas estações de tratamento; 

 Garantir reservas estratégicas e capacidades 

para a manutenção da prestação de 

serviço; 

 Repor, com carácter prioritário, a prestação 

do serviço junto dos consumidores finais. 

Entidades gestoras de sistemas 

de distribuição de 

gás/combustíveis14 

 Assegurar a manutenção e o 

restabelecimento da distribuição de gás e 

combustíveis, tendo em conta, na medida 

do possível, prioridades definidas; 

 Garantir prioridades de distribuição às forças 

operacionais. 

 Assegurar o restabelecimento da 

distribuição de gás e combustíveis. 

Instituto Tecnológico do Gás 

(ITG) 

 Prestar apoio à atividade gasista, 

particularmente no que se refere à resolução 

de problemas de natureza técnica e 

tecnológica na região afetada pela 

ocorrência. 

 Criar e manter um centro de 

documentação e promover a difusão de 

informações sobre as atividades técnicas e 

científicas da atividade gasista, nacional e 

internacional, direcionadas para a 

ocorrência. 

                                                           
14 - Ver lista de contactos em IV-III-2 



 
 
 

PLANO NACIONAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL  

(COMPONENTES PÚBLICAS) 
 

 

 
 

 

 

 

96 
 

Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

Rede Elétrica Nacional 

(REN) 

 Garantir o rápido restabelecimento das redes 

de transformação, transporte e distribuição 

de energia elétrica e da rede de gás natural; 

 Manter informação atualizada sobre a 

situação da rede; 

 Manter a disponibilidade de grupos 

geradores para apoio em situações de falha 

nas redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efetuar o levantamento dos prejuízos 

causados; 

 Coordenar com a EDP a estabilização dos 

sistemas de alta e baixa tensão; 

 Coordenar com a entidade gestora do 

sistema de distribuição de gás a 

estabilização e segurança das redes de gás 

natural; 

 Restabelecer a rede de distribuição de 

energia elétrica;  

 Manter a disponibilidade de grupos 

geradores para apoio em situações de falha 

nas redes; 

 Manter a informação atualizada sobre a 

situação nas redes. 

E
D

P
 

EDP Produção 

 Assegurar, em coordenação com a REN, a 

manutenção, em segurança, das condições 

de exploração dos seus centros produtores 

de energia elétrica instalados na ZS. 

 Efetuar o levantamento dos prejuízos 

causados; 

 Recuperar os danos sofridos nos seus centros 

produtores de energia elétrica, no sentido 
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da retoma, tão rapidamente quanto 

possível, das condições normais de 

exploração. 

EDP Distribuição 

 Assegurar a manutenção e o 

restabelecimento da distribuição de energia 

elétrica, tendo em conta, na medida do 

possível, prioridades definidas. 

 Efetuar o levantamento dos prejuízos 

causados; 

 Recuperar os danos sofridos pelas redes e 

pelas subestações e postos de 

transformação de distribuição. 

Sistema Integrado de Redes de 

Emergência e  Segurança de 

Portugal 

(SIRESP) 

 Assegurar a avaliação e as intervenções 

técnicas que promovam o rápido 

restabelecimento das comunicações rádio 

da rede SIRESP;  

 Assegurar a colaboração de equipas 

técnicas localizadas fora da zona de sinistro 

no apoio ao restabelecimento dos 

equipamentos e meios afetados pelo 

acidente grave ou catástrofe; 

 Assegurar a interligação das comunicações 

via sítios móveis com rede; 

 Disponibilizar os relatórios sumários (pré 

 Assegurar o restabelecimento das 

comunicações rádio na rede SIRESP. 
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definidos) de ponto de situação, na medida 

do possível, acerca da funcionalidade 

operacional da rede SIRESP, incluindo 

referência a eventuais áreas de cobertura 

afetada, níveis de saturação e situações de 

difícil reposição rápida. 

Direção-Geral de Infraestruturas e 

Equipamentos  

(DGIE) 

 Designar locais prioritários, de acordo com as 

prioridades operacionais e com o suporte de 

segurança física prestado pelas forças de 

segurança, para o restabelecimento das 

comunicações rádio; 

 Coordenar com as forças de segurança, 

presentes nos locais afetados, a garantia de 

acesso prioritário aos endereços 

correspondentes a serviços e entidades 

essenciais; 

 Promover a redução ou eliminação do 

tráfego de comunicações existente na zona 

de sinistro; 

 Garantir a capacidade de operar e/ou 

 Assegurar o rápido apoio às equipas de 

manutenção (segurança, acesso ou outras 

similares) em conjugação com as forças de 

segurança presentes nos locais requeridos, 

para o rápido restabelecimento das 

comunicações rádio na rede SIRESP. 
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coordenar de fora da zona de sinistro a 

operacionalização de meios de interligação 

rádio por diversas vias (outras frequências 

rádio, interfaces telefónicos e telefones 

satélite). 

Autoridade Nacional de 

Comunicações 

(ANACOM) 

 Regular, supervisionar e representar o sector 

das comunicações; 

 Receber e tratar as notificações de violações 

de segurança ou de perdas de integridade 

para o setor das comunicações eletrónicas, 

que tenham impacto significativo no 

funcionamento das redes e serviços; 

 Assegurar contactos com as empresas que 

oferecem redes de comunicações públicas 

ou serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público e articular a respetiva 

resposta coletiva, procurando minimizar o 

impacto das violações de segurança ou das 

perdas de integridade nas redes interligadas 

e nos utilizadores; 

 Avaliar, gerir e manter atualizada a 

informação da situação agregada de 

segurança e integridade das redes e 

serviços de comunicações eletrónicas; 

 Assegurar contactos com as empresas que 

oferecem redes de comunicações públicas 

ou serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público e articular a respetiva 

resposta coletiva, procurando minimizar o 

tempo de reabilitação necessário ao 

restabelecimento dos serviços; 

 Promover, quando adequado, a 

informação ao público e a entidades 

nacionais e internacionais competentes da 

situação agregada de segurança e 
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 Fornecer informação atualizada sobre a 

situação agregada de segurança e 

integridade das redes e serviços de 

comunicações eletrónicas; 

 Promover, quando adequado, a informação 

ao público e a entidades nacionais e 

internacionais competentes da situação 

agregada de segurança e integridade das 

redes e serviços de comunicações 

eletrónicas; 

 Apoiar tecnicamente, no âmbito das suas 

atribuições, os organismos e serviços 

responsáveis pelo estabelecimento e gestão 

da rede integrada de comunicações de 

emergência;  

 Garantir a disponibilidade e utilização 

eficiente do espectro radioelétrico. 

integridade das redes e serviços de 

comunicações eletrónicas; 

 Apoiar tecnicamente, no âmbito das suas 

atribuições, os organismos e serviços 

responsáveis pelo estabelecimento e gestão 

da rede integrada de comunicações de 

emergência; 

 Garantir a disponibilidade e utilização 

eficiente do espectro radioelétrico. 

 

Empresas que oferecem redes de 

comunicações públicas ou 

 Adotar as medidas adequadas à gestão e 

redução do risco para a segurança das suas 

redes ou serviços; 

 Adotar as medidas adequadas à gestão e 

redução do risco para a segurança das 

suas redes ou serviços; 
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serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público 

 Adotar as medidas adequadas para garantir 

a integridade das respetivas redes, 

assegurando a continuidade da prestação 

dos serviços que se suportam nas referidas 

redes;   

 Notificar a ANACOM das violações de 

segurança ou das perdas de integridade 

para o sector das comunicações eletrónicas 

que tenham impacto significativo no 

funcionamento das suas redes e serviços; 

 Informar o público pelos meios mais 

adequados das violações de segurança ou 

das perdas de integridade nos termos 

determinados pela ANACOM, em 

conformidade com a legislação em vigor; 

 Assegurar a maior disponibilidade possível 

dos serviços telefónicos acessíveis ao público, 

em situações de rutura da rede, de 

emergência ou de força maior;  

 Adotar as medidas necessárias nos serviços 

 Adotar as medidas adequadas para 

garantir a integridade das respetivas redes, 

assegurando a continuidade da prestação 

dos serviços que se suportam nas referidas 

redes;   

 Notificar a ANACOM das violações de 

segurança ou das perdas de integridade 

para o sector das comunicações 

eletrónicas que tenham impacto 

significativo no funcionamento das suas 

redes e serviços; 

 Informar o público pelos meios mais 

adequados das violações de segurança ou 

das perdas de integridade nos termos 

determinados pela ANACOM, em 

conformidade com a legislação em vigor; 

 Assegurar a maior disponibilidade possível 

dos serviços telefónicos acessíveis ao 

público, em situações de rutura da rede, de 

emergência ou de força maior;  
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telefónicos acessíveis ao público, que 

prestam, para assegurar o acesso ininterrupto 

aos serviços de emergência; 

 Em especial, quando aplicável e adequado, 

e respeitado o quadro legal aplicável, 

devem realizar as diligências com vista a: 

 Garantir prioridades de acesso aos 

endereços correspondentes a serviços e 

entidades essenciais; 

 Assegurar a avaliação e as intervenções 

técnicas imediatas para a manutenção e 

o restabelecimento das comunicações, 

nas suas redes ou serviços; 

 Assegurar a recuperação dos seus serviços 

em caso de destruição de ativos; 

 Possibilitar a deslocação de equipas 

técnicas; 

 Garantir emissões para o público; 

 Assegurar o restabelecimento das 

comunicações nas respetivas redes e 

 Adotar as medidas necessárias nos serviços 

telefónicos acessíveis ao público, que 

prestam, para assegurar o acesso 

ininterrupto aos serviços de emergência; 

 Em especial, quando aplicável e 

adequado, e respeitado o quadro legal 

aplicável, devem realizar as diligências com 

vista a: 

 Garantir prioridades de acesso aos 

endereços correspondentes a serviços e 

entidades essenciais; 

 Possibilitar a deslocação de equipas 

técnicas; 

 Assegurar o restabelecimento e o reforço 

das comunicações; 

  

 Garantir emissões para o público; 

 Proceder ao levantamento dos prejuízos 

causados nos respetivos equipamentos.  
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serviços; 

 Diligenciar prioridade na reposição de 

serviços afetados a entidades essenciais 

que sejam seus clientes, tendo em conta 

critérios de viabilidade técnica e de 

proporcionalidade das medidas a cumprir 

pelas empresas; 

 Prestar o serviço de mensagens escritas a 

entidades que sejam seus clientes para o 

envio de mensagens de notificação; 

 Colaborar, quando tecnicamente possível, 

na redução ou eliminação do tráfego de 

comunicações existente nas zonas de 

sinistro. 

Prestadores de serviços postais 
 Colaborar com vista à coordenação dos 

serviços postais em situação de emergência. 

 Assegurar o restabelecimento da prestação 

dos serviços postais. 

Prestadores do serviço universal 

de comunicações eletrónicas e 

do serviço postal universal 

 Garantir, de forma apta e adequada, o funcionamento do serviço universal e demais serviços 

públicos que lhes compete prestar em situações de emergência, nos termos dos respetivos 

contratos. 

Instituto Português do Mar e da  Assegurar a vigilância meteorológica e  Assegurar a vigilância meteorológica e 
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Atmosfera, I.P. 

(IPMA) 

geofísica; 

 Fornecer aconselhamento técnico e 

científico, em matérias de meteorologia e 

geofísica; 

 Assegurar o funcionamento permanente das 

redes de observação, medição e vigilância 

meteorológica e sísmica, assegurando 

eventuais reparações de emergência; 

 Emitir avisos meteorológicos, direcionados 

para a atuação das forças operacionais; 

 Elaborar cartas diárias de risco de incêndio; 

 Elaborar boletins de previsão do estado do 

tempo, direcionados para a atuação das 

forças operacionais; 

 Assegurar o funcionamento permanente da 

rede sísmica nacional e do sistema de alerta 

sísmico, garantindo a realização de 

intervenções corretivas. 

geofísica; 

 Fornecer aconselhamento técnico e 

científico, em matérias de meteorologia e 

geofísica; 

 Emitir avisos meteorológicos, direcionados 

para a atuação das forças operacionais; 

 Elaborar boletins de previsão do estado do 

tempo, direcionados para a atuação das 

forças operacionais. 

Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil 

 Assegurar o apoio técnico em inspeções e 

vistorias de engenharia civil a locais de maior 

 Assegurar o apoio técnico em inspeções e 

vistorias de engenharia civil a locais de 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

(LNEC) exigência técnica ou de maior exigência de 

segurança; 

 Propor medidas imediatas de atuação, 

mesmo que de carácter provisório, que 

permitam ultrapassar ou corrigir situações de 

insuficiência ou de risco. 

maior exigência técnica ou de maior 

exigência de segurança. 

Laboratório Nacional de Energia 

e Geologia 

(LNEG) 

 Identificar, caracterizar e avaliar os riscos 

geológicos que possam ser originados pelo 

fenómeno que originou a emergência e 

propor medidas de atuação imediatas; 

 Assegurar apoio técnico em inspeções e 

vistorias a infraestruturas de abastecimento 

público afetadas (avaliação dos estragos 

causados nas captações, podendo 

participar numa rápida prospeção para 

localizar a construção de furos de captação 

para reforçar ou substituir as captações 

afetadas); 

 Realizar análises in situ (gases, temperatura e 

pH). Gases: O2, CO2, NH4, H2, CH4, N2, H2S, CO; 

 Intervir rapidamente de forma a assegurar 

medidas de atuação para minimizar os 

riscos geológicos que possam ocorrer em 

estruturas geológicas instáveis, relacionados 

com o fenómeno que originou a 

emergência ou outros; 

 Propor medidas imediatas de atuação com 

vista a solucionar problemas relacionados 

com a deficiência qualitativa e/ou 

quantitativa de água para o abastecimento 

público a populações; 

 Propor medidas para restauração/ 

reparação de redes de gases ou líquidos; 

 Assegurar o apoio técnico em situações 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

 Assegurar o apoio técnico em situações 

envolvendo produtos químicos, propondo 

medidas de atuação para ultrapassar 

situações de risco. 

envolvendo produtos químicos, propondo 

medidas de atuação para corrigir situações 

de risco. 

Instituto da Conservação da 

Natureza e Florestas 

(ICNF) 

 Mobilizar, em caso de incêndio rural/florestal 

nas áreas protegidas e nas áreas florestais 

sob a sua gestão, técnicos de apoio à 

gestão técnica da ocorrência; 

 Apoiar com meios próprios as ações de 1ª 

intervenção; 

 Produzir cartografia para apoio ao 

planeamento de operações de combate a 

incêndios florestais; 

 Colaborar nas ações de socorro e resgate, 

nas áreas protegidas e nas áreas florestais 

sob sua gestão; 

 Assegurar a coordenação dos Sapadores 

Florestais, em articulação com a ANPC; 

 Colaborar nas ações de informação pública. 

 Apoiar com meios próprios as ações de 

vigilância e rescaldo a incêndios; 

 Elaborar os planos de estabilização de 

emergência e reabilitação dos espaços 

florestais; 

 Desencadear ações necessárias à 

reposição da normalidade nas áreas 

protegidas e nas áreas florestais sob sua 

gestão; 

 Assegurar a coordenação dos Sapadores 

Florestais, em articulação com a ANPC; 

 Colaborar nas ações de informação 

pública. 

Agência Portuguesa do Ambiente  Disponibilizar em tempo real, dados  Acompanhar a reabilitação das linhas de 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

(APA) hidrometeorológicos das estações com 

telemetria, da rede de monitorização do 

Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos (SNIRH); 

 Colaborar nas ações de planeamento no 

âmbito dos acidentes químicos;  

 Colaborar nas ações de deteção, aviso e 

alerta no âmbito de incidentes que 

envolvam agentes Nucleares, Radiológicos e 

Biológicos; 

 Colaborar em incidentes que envolvam 

agentes Nucleares e Radiológicos de que 

resulte ou possa resultar risco para a 

população e para o ambiente nas seguintes 

ações: 

 Propor as ações adequadas, atentos os 

aspetos radiológicos em presença para 

garantia da proteção do ambiente e das 

populações; 

 Em caso de necessidade de resposta à 

água degradadas e promover a 

renaturalização e valorização ambiental e 

paisagística das zonas ribeirinhas 

envolventes; 

 Promover a regularização e 

armazenamento dos caudais em função 

dos seus usos, de situações de escassez e do 

controlo do transporte sólido; 

 Assegurar o planeamento e promover ou 

acompanhar a realização de obras de 

recuperação de infraestruturas hidráulicas 

afetadas; 

 Acompanhar a evolução do estado das 

águas, de forma a aplicar e/ou propor a 

adoção das medidas necessárias à 

reabilitação do meio hídrico e dos 

ecossistemas; 

 Promover a proteção, conservação, 

requalificação e valorização dos recursos 

hídricos, fomentando as intervenções e 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

situação de emergência: 

o Enviar pessoal para a zona onde se 

verificou a situação de emergência, se 

considerado apropriado, e coordenar, 

no terreno, as ações relativas aos 

aspetos radiológicos; 

o Dar resposta às solicitações das 

autoridades locais, distritais, regionais e 

nacionais sobre informação técnica e 

assistência técnica; 

o Disponibilizar técnicos de ligação com 

as autoridades locais, distritais, regionais 

e nacionais para avaliação de aspetos 

técnicos e das consequências 

potenciais ou reais; 

o Prestar assistência às autoridades locais, 

distritais, regionais e nacionais na 

implementação das medidas de 

intervenção; 

 Reexaminar todas as recomendações 

obras necessárias para reposição da 

normalidade; 

 Disponibilizar os dados hidro-meteorológicos 

medidos/recolhidos nas estações da rede 

de monitorização do SNIRH; 

 Prestar apoio técnico e científico nas áreas 

da sua competência, designadamente na 

interpretação e análise dos dados 

recolhidos nas redes de monitorização hidro-

meteorológicas do SNIRH; 

 Colaborar nas ações de informação pública 

disponibilizando conteúdos assertivos e 

adequados ao entendimento da 

população em geral; 

 Prestar a colaboração necessária nos 

relatórios e inquéritos à situação de 

emergência. 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

técnicas emitidas por outros organismos 

antes de serem postas em prática, de 

modo a garantir a consistência das 

recomendações radiológicas, integrando 

o parecer da Comissão Nacional para 

Emergências Radiológicas (CNER); 

 Aprovar o envio às autoridades locais, 

distritais, regionais e nacionais dos dados 

de monitorização e das avaliações feitas; 

 Rever e cooperar na divulgação da 

informação oficial relacionada com a 

situação; 

 Aprovar a divulgação de avaliações 

oficiais das condições na zona em que 

ocorreu a situação de emergência 

radiológica; 

 Fornecer informações e dar resposta a 

solicitações dos membros do Governo 

sobre a situação radiológica; 

 Fiscalizar as condições de segurança das 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

barragens, designadamente nos aspetos 

estruturais, hidráulico-operacionais e 

ambientais; 

 Promover a recolha e análise de amostras de 

água em situações graves de poluição 

hídrica; 

 Monitorizar o estado das massas de água e a 

evolução dos níveis de água das albufeiras, 

das descargas das barragens e das 

observações meteorológicas; 

 Propor medidas que contribuam para 

assegurar a disponibilidade de água para o 

abastecimento público e, em seguida, para 

as atividades vitais dos sectores 

agropecuários e industrial em situação de 

seca; 

 Inventariar as fontes potenciais de poluição 

do meio hídrico e propor medidas de 

atuação em caso de contaminação dos 

recursos hídricos; 
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Organismos e Entidades de Apoio Fase de emergência Fase de reabilitação 

 Prestar assessoria técnica especializada nas 

áreas da sua competência e colaborar na 

implementação de medidas destinadas a 

salvaguardar a qualidade dos recursos 

hídricos e dos ecossistemas bem como a 

segurança de pessoas e bens; 

 Assegurar a análise e avaliação periódicas 

das componentes ambientais das águas, de 

forma a identificar e aplicar novas 

capacidades operativas face à eventual 

evolução da situação; 

 Promover a realização de ações de 

informação e sensibilização públicas. 

Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional 

(CCDR´S) 

 Colaborar nas ações de prevenção, deteção e aviso/alerta relativamente a atividades 

relacionadas com operações de gestão de resíduos e com a emissão de poluentes para a 

atmosfera. 
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Sem prejuízo da listagem de entidades acima, todos os organismos, serviços e entidades públicas, de utilidade pública ou privada, 

cujos fins estejam relacionados com a resposta ao socorro e emergência, consideram-se, para efeitos do presente Plano, 

entidades de apoio eventual. Neste contexto, deverão contribuir com os seus efetivos e meios, sempre que solicitados e/ou 

mobilizados, para desenvolver de forma coordenada todas as ações que potenciem uma maior atuação articulada. 

 


