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Parte II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA
Na organização da resposta, procurar-se-á tipificar as missões, o modo de atuação e a articulação
dos agentes de proteção civil e demais organismos e entidades de apoio, quando de um acidente
grave ou catástrofe que ocorra no território do concelho de Pombal.

1. Conceito de atuação
O conceito de atuação visa estabelecer os princípios orientadores a aplicar numa operação de
emergência de proteção civil, definindo a missão, tarefas e responsabilidades dos diversos agentes,
organismos e entidades intervenientes e identificando as respectivas regras de atuação. Em ordem
a assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento, rápido e eficiente, dos recursos
disponíveis será também pertinente tipificar as medidas a adotar para resolver ou atenuar os efeitos
decorrentes de um acidente grave ou catástrofe.
No âmbito da proteção civil, temos definida uma arquitetura organizacional que passa pela
identificação de estruturas de direção, coordenação e comando, tal como se pode verificar pela
análise do quadro seguinte–

Estrutura
de
Direção Politica

Quadro 1– Conceitos de atuação
Presidente da Câmara Municipal

Atribuições/
Competências

Compete ao Presidente da câmara municipal, no exercício de funções de
responsável municipal da política de proteção civil, desencadear, na iminência
ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as ações de proteção civil de
prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso;
O Presidente da câmara municipal é apoiado pelo serviço municipal de
proteção civil e pelos restantes agentes de proteção civil de âmbito municipal.
Convocar a CMPC

Atribuições/
Competências

Estruturas de
Institucional

Coordenação

Politica

e

Comissão Municipal de Proteção Civil

Composição

Lei habilitante
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Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique;
Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionam, ao
nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os
meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil;
Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições,
incluindo os órgãos de comunicação social.
Presidente da Câmara Municipal de Pombal.
Comandante Operacional Municipal
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal
Comandante da GNR – Destacamento Territorial de Pombal
Comandante da PSP
Comandante da Capitania do Porto da Figueira da Foz ou seu representante
Presidente do Hospital Leiria/Pombal, EPE
Diretor/ do Centro de Saúde de Pombal
Representante do Instituto de Segurança Social
Representante da REN armazenagem, S.A.
Responsável técnico pelos Sapadores Florestais
Lei nº 65/2007, art.º 3º
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Local de Funcionamento

Local de vulnerabilidade reduzida face aos principais riscos que afetam o
espaço geográfico em causa e, se possível, próximo de um local bem fornecido
de redes de comunicações e telecomunicações, dotado das convenientes
condições logísticas necessárias ao seu funcionamento.
Atualmente esta Comissão encontra-se no salão nobre dos Paços de Concelho
da Câmara Municipal de Pombal, podendo em alternativa encontrar-se em
qualquer um dos edifícios das 17 juntas de freguesia do concelho ou na sede
dos Bombeiros Voluntários de Pombal.

Comandante Operacional Municipal (COM)
Manter uma ligação permanente de articulação operacional com o comandante
operacional Distrital.

Estrutura de Comando

Missão

Competências e responsabilidades

Acompanhar permanentemente as operações de proteção e socorro que
ocorram na área do concelho;
Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à
articulação de meios face a cenários previsíveis;
Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de âmbito
exclusivamente operacional, com o comandante do corpo de bombeiros;
Dar parecer sobre o material mais adequado à intervenção operacional no
respetivo município;
Comparecer no local do sinistro sempre que as circunstâncias o obriguem;
Assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito municipal, nas
situações previstas no presente plano, bem como quando a dimensão.

Estrutura de Comando

Comandante do Corpo de Bombeiros

Competências e responsabilidades

Assegurar o funcionamento e operacionalidade da estrutura operacional do
respetivo Corpo de Bombeiros;
Garantir a manutenção, em regime de prevenção e alerta no quartel, de uma
força de intervenção operacional, constituída em função da natureza e nível de
riscos a prevenir;
Garantir a proteção e socorro oportunos, bem como a prontidão dos meios
operacionais atribuídos;
Assegurar o comando e controlo das situações que, pela sua natureza,
gravidade, extensão e meios envolvidos ou a envolver, requeiram a sua
intervenção;
Mobilizar, atribuir e empregar o pessoal e os meios indispensáveis e
disponíveis do Corpo de Bombeiros à execução das operações.

Comandante de Operações de Socorro (COS)

Estrutura de Comando

Competências e responsabilidades
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Reconhecimento do TO e comunicação do resultado ao CDOS respetivo ou
CNOS;
Coordenação dos meios das várias entidades e organismos presentes no TO;
Informar o CDOS respetivo ou CNOS dos pontos de situação regulares,
durante a intervenção e resultados obtidos, bem como da retirada das várias
forças do TO;
Propor ao CDOS o reforço de meios operacionais ou de suporte logístico;
Solicitar às autoridades policiais, quando necessário, a criação de perímetros,
zonas ou áreas de segurança;
Requisitar temporariamente quaisquer bens móveis indispensáveis às
operações de proteção civil e socorro e os serviços de pessoas válidas;
Ocupar as infraestruturas necessárias ao estabelecimento da organização de
comando e controlo e meios de intervenção;
Utilizar imediatamente quaisquer águas públicas e, na falta destas, as de
particulares, necessárias para conter ou evitar danos;
Solicitar, dando conhecimento ao CDOS, o acionamento dos órgãos do
sistema de proteção civil, ao nível municipal, legalmente constituídos;
Em articulação com o Comando Distrital de Operações de Socorro da ANPC,
fornecer em exclusivo aos órgãos de comunicação social a informação oficial
sobre a ocorrência, devendo limitar-se à informação das operações de proteção
civil e socorro, não devendo imiscuir-se em informações de âmbito policial
que são da exclusiva competência das forças de segurança com
responsabilidade na área da ocorrência.
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1.1. Sistema de Gestão de Operações

De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 134/2006 de 25 de Julho, todas as instituições
dispõem de estruturas de intervenção próprias que funcionam sob a direção ou comando previstas
nas respectivas leis orgânicas. Aquando da chegada da primeira força ao local da ocorrência, o seu
elemento mais graduado assume de imediato o comando das operações e garante a construção de
um sistema evolutivo de comando e controlo da operação, não obstante de ter em conta a
adequação técnica dos agentes presentes nas operações e as suas competências legais. Este deve
desenvolver um esquema de organização operacional de uma forma modular, de acordo com a
importância e o tipo de ocorrência, ou seja, o Sistema de Gestão de Operações.
A figura do Comandante das Operações de Socorro (COS) existe em todos os Teatros de
Operações (TO), contudo perante a chegada de mais meios materiais e humanos, a
responsabilidade de comando poderá ser transferida, ou seja, assume a função o mais graduado.
Em suma, a todo o momento existe um e só um elemento a comandar, sendo este o princípio da
unidade de comando, devendo, aquando da passagem de comando, esta ser antecedida de um
briefing e de uma notificação da substituição a toda a estrutura operacional presente.
No presente sistema existe uma única função de caráter obrigatório, a do COS, sendo que as suas
competências e responsabilidades variam em função da dimensão e evolução da ocorrência. Todas
as outras funções existirão apenas se assim, a situação, o exigir, ficando bem vincado uma
obrigatoriedade de função. Este é o princípio da manutenção da capacidade de controlo, para os
vários níveis de organização. De realçar ainda que cada graduado pode ter debaixo da sua alçada
entre quatro a seis indivíduos, para qualquer nível da organização.
Na organização e comando no TO, são entendidas as seguintes definições–


Adjunto de Relações Públicas - Desenvolve um sistema preciso e completo de recolha de
informações sobre as causas da ocorrência, proporções, situação corrente, meios
empenhados e tudo o mais de interesse geral. Estabelece o contacto com os órgãos de
comunicação social e as entidades oficiais que requeiram informações do TO;



Adjunto de Segurança - Promove a avaliação dos perigos e situações de risco, tomando as
medidas necessárias à segurança do pessoal no TO. Avalia as necessidades em apoio
sanitário e recuperação física do pessoal, em conjunto com os técnicos especialistas de
saúde. Detém autoridade para, em caso de emergência, ordenar a paragem dos trabalhos, de
modo a prevenir actos inseguros;
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Adjunto de Ligações - Desenvolve os contactos com os representantes de outras entidades,
incluindo os técnicos destacados para apoio ao TO;



Célula de Planeamento - Recolhe, avalia, processa e difunde informação. Com base nas
informações tratadas, deve prever o provável desenvolvimento do acidente e identificar a
eventual necessidade de meios e recursos, antes dos mesmos serem realmente necessários;



Célula de Combate - Responsável pela gestão direta das atividades e prioridades táticas,
bem como pela segurança e bem-estar do pessoal diretamente ligado ao objetivo principal–
“a supressão da ocorrência”;



Célula de Logística - Desenvolve e mantém o máximo potencial de combate através do
apoio aos vários setores do TO (Providencia veículos, instalações, abastecimentos,
alimentação, manutenção de equipamentos, combustíveis, comunicações rádio e apoio
sanitário). Estas missões são cumpridas colocando o pessoal e o material adequado no local
próprio, em tempo útil e nas melhores condições de eficiência;



Companhias - São unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na área de
sinistro, que podem integrar dois ou três Grupos/Secções;



Grupos ou Secções - São unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na
área de sinistro, que podem integrar duas ou três Brigadas;



Brigadas - São unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na área de
sinistro, que podem integrar duas ou três Equipas;



Equipas - São unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na área de
sinistro, que podem integrar entre dois e seis elementos, em conformidade com a
especificidade da atividade operacional a desenvolver. As equipas podem também designarse Equipas de Intervenção Permanente, Equipas de Observação e Equipas de
Reconhecimento e Avaliação da Situação;



Unidades - Elementos ou recursos.
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COMANDANTE DAS OPERAÇÕES
DE SOCORRO (COS)

Adjunto de Segurança
Adjunto de Relações Publicas
Adjunto para ligações
Posto de Comando Operacional
Célula de Planeamento

Célula de Combate

Célula de Logística

Zona de Apoio
Meios e Recursos
Monitorização da
Situação

Zona de Concentração
e Reserva

Forças Especiais

Forças Conjuntas

Transportes

Especialistas e
Técnicos

Companhias
Apoio Sanitário

Plano de Acção

Grupos ou Secções
Combustíveis
Brigadas
Outro Apoio
Equipas
Zona de
Sinistro

Zona de Recepção de
Reforços

Figura 7- Organização e Comando no Teatro de Operações.

Após uma análise prévia da ocorrência, desenvolvem-se mecanismos no sentido de simplificar o
plano de ação, consubstanciado em três níveis - Estratégico, Tático e Operacional – que
configuram o sistema de gestão de operações, sendo assegurados pelas respetivas células e
comandantes, logo que nomeados pelo COS.

Nível Estratégico – Detém todo o comando da operação–


A determinação da estratégia apropriada;



O estabelecimento dos objetivos gerais da operação;



A definição de prioridades;



A elaboração e atualização do plano estratégico de ação;



A receção e colocação de meios de reforço;
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A previsão e planeamento de resultados;



A fixação de objetivos específicos a nível tático.

Nível Táctico – Trata de objetivos específicos–


Dirigem-se as atividades operacionais tendo em conta os objetivos específicos
determinados pelo nível superior (estratégico);



Procura-se alcançar os objetivos correspondentes à estratégia definida no plano
estratégico de ação.

Nível Operacional – encarrega-se das tarefas específicas–


Executam-se as operações e as tarefas que competem às equipas dos veículos ou a
equipas específicas;



Procura-se alcançar os resultados correspondentes definidos pelo nível superior (tático).

No que concerne ao âmbito da atuação que o sistema de gestão de operações contempla, este pode
dividir-se em quatro zonas diferentes, consoante o tipo de acidente e estratégia considerada na
figura 7.

Figura 8- Setorização do Teatro de Operações.

Rev. 02
Novembro 2012
AF

Página 33 de 365

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Pombal



A zona de sinistro (ZS) é a superfície na qual se desenvolve a ocorrência, de acesso
restrito, onde se encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta,
sob a responsabilidade exclusiva do posto de comando operacional (PCO).



A zona de apoio (ZA) é uma zona adjacente à ZS, de acesso condicionado, onde se
concentram os meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte dos
meios de intervenção ou onde estacionam meios de intervenção para resposta imediata.



A zona de concentração e reserva (ZCR) é uma zona do TO onde se localizam
temporariamente meios e recursos disponíveis sem missão imediata, onde se mantém
um sistema de apoio logístico e assistência pré-hospitalar e onde têm lugar as
concentrações e trocas de recursos pedidos pelo posto de comando operacional.



A zona de receção de reforços (ZRR) é uma zona de controlo e apoio logístico, sob a
responsabilidade do Centro de Coordenação de Operações Distrital (CCOD) da área
onde se desenvolve o sinistro, para onde se dirigem os meios de reforço atribuídos pelo
Centro de Coordenação de Operações Nacional (CCON) antes de atingirem a ZCR no
TO.

2. Execução do plano
No uso das competências e responsabilidades que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito do
presente plano a CMPC procura–
• Facultar os meios necessários às entidades e demais organismos de apoio, de forma a que, estas
assegurem o conjunto de ações permanentes a desenvolver antes da emergência, concretizadas nas
fases de prevenção e de preparação;
• Em caso de ativação do plano, assim como em caso de declaração de situação alerta,
contingência e calamidade, criar as condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e
coordenado de todos os meios disponíveis no Concelho e dos recursos que venha a obter, para
reforço das ações a desenvolver durante e após a emergência, nas fases de emergência e de
reabilitação dos serviços essenciais.
O Presidente da CMPC, no âmbito da direção e coordenação das operações de Proteção Civil,
assegura a coordenação do presente plano nas seguintes ações de planeamento e conduta
operacional–
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2.1. Fase de Emergência

A fase de emergência caracteriza as ações de resposta tomadas e desenvolvidas nas primeiras horas
após um acidente grave ou catástrofe e destina-se a providenciar, através de uma resposta
concertada, as condições e meios indispensáveis à minimização das consequências, nomeadamente
as que afectem os cidadãos, o património e o ambiente.

Declarar a situação de alerta e convocar, de imediato, a CMPC;
Acionar o aviso às populações em perigo/risco;
Coordenar e promover a atuação dos meios de intervenção, de modo a possibilitar, o mais
rapidamente possível, o controlo da situação e a prestação do socorro às pessoas em perigo, através
das ações de proteção, busca, salvamento, combate e mortuária adequadas;
Promover a evacuação dos feridos e doentes para os locais destinados à prestação de cuidados
médicos;
Coordenar e promover a evacuação das populações que se encontram em locais afetados, bem como
as medidas destinadas ao seu alojamento, alimentação e agasalho;

Durante a emergência

Assegurar a manutenção da lei e da ordem, garantindo a circulação nas vias de acesso necessárias à
movimentação dos meios de socorro e evacuação das populações em risco;
Garantir ações adequadas a minimizar as agressões ao ambiente, bem como à salvaguarda do
património histórico e cultural;
Atribuir ao Comandante Operacional Municipal a coordenação e promoção da atuação dos meios de
socorro de modo a controlar o mais rapidamente possível a situação;
Manter-se permanentemente informado sobre a evolução da situação, promovendo, em tempo útil, a
atuação oportuna dos meios de intervenção;
Informar a situação ao CDOS de Leiria e solicitar os apoios e meios de reforço que considere
necessários;
Difundir através dos órgãos de comunicação social ou de outros meios, os conselhos e medidas de
proteção a adotar pelas populações em risco;
Declarar o fim da emergência.

2.2 Fase de reabilitação

Após a emergência

Adotar as medidas de reabilitação necessárias à rápida normalização da vida das populações
atingidas, procedendo ao rápido restabelecimento das infraestruturas, dos serviços públicos essenciais
e privados essenciais, fundamentalmente os abastecimentos de água, energia e comunicações e
acesso; e à prevenção de novos acidentes
Estabelecimento de condições para o regresso das populações, bens e animais deslocados, a
inspecção de edifícios e estruturas e a remoção de destroços ou entulhos;
Avaliação e quantificação dos danos pessoais e materiais, com o objetivo de obter informações
destinadas a apoiar as atividades das forças de intervenção, a determinar prioridades quanto ao
restabelecimento das vias de circulação e das redes públicas essenciais e, ainda, a estimar os prejuízos
causados pela emergência.
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3. Articulação e Atuação de Agentes, Organismos e Entidades

Nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil são Agentes de Proteção Civil, de acordo com as
suas atribuições próprias–


Os corpos de bombeiros;



As forças de segurança;



As forças armadas;



As autoridades– marítima e aeronáutica;



O INEM e demais serviços de saúde;



Os Sapadores Florestais.

Os Organismos e Entidades são todos os serviços e instituições, públicos ou privados, com dever
especial de cooperação com os agentes de proteção civil ou com competências específicas em
domínios com interesse para a prevenção, a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao
ambiente. Entre eles contam-se–


Serviços de segurança;



Autoridades de saúde;



Instituições de Segurança Social;



Representantes das IPSS existentes no concelho.



Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria e energia,
transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente e Serviços de segurança e socorro
privativos das empresas públicas e privadas, dos portos e aeroportos.

Desta forma procurar-se-á indicar nos pontos seguintes, as orientações de funcionamento e missões
dos agentes de proteção civil e das entidades e organismos de apoio envolvidos numa operação de
proteção civil.
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3.1. Missão dos Agentes de Proteção Civil
Tanto para a fase de emergência como para a fase de reabilitação as tarefas a desempenhar por
cada agente de proteção civil, quer no que respeita a medidas imediatas de resposta, quer no que
toca a funções de suporte de emergência e de recuperação das condições de normalidade serão as
seguintes–
3.1.1. Fase de emergência

Coordenam as atividades de socorro e salvamento;
Mobilizam os meios próprios necessários à intervenção;
Combatem incêndios;
Procedem a ações de busca e salvamento;

Corpos de
Bombeiros
Voluntários
de Pombal,
secções de
Albergaria
dos Doze,
Guia e
Louriçal

Socorrem as vítimas com recurso às técnicas de Suporte Básico de Vida (SBV);
Asseguram a evacuação primária das vítimas;
Colaboram na evacuação secundária para unidades de saúde diferenciadas;
Garantem a participação do respetivo corpo de bombeiros na difusão de avisos e
informação pública às populações, através de veículos próprios com equipamentos
adequados;
Apoiam a GNR e a PSP na evacuação das populações e colocam os meios próprios à
disposição da evacuação das populações com necessidades especiais;
Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório, bem
como a assistência e bem-estar das populações;
Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências.

Forças de
segurança
(GNR, PSP)

Coordenam as atividades de ordem pública, movimentação e evacuação de
populações;
Mobiliza os meios próprios necessários à ordem pública e à movimentação e
evacuação das populações;
Garantem, em caso de necessidade, um serviço de estafetas;
Asseguram a participação na difusão de avisos e informação pública às populações
através de veículos próprios com equipamentos adequados;
Garantem a segurança de pessoas e bens, nomeadamente nas zonas de sinistro, de
apoio e de concentração e reserva, bem como nas áreas e centros de acolhimento
provisório e armazéns de emergência;
Procedem e orientam a evacuação e a movimentação das populações, de acordo com
as indicações do SMPC;
Controlam o acesso aos pontos de triagem, assistência pré-hospitalar, evacuação
secundária, locais de reunião de mortos e morgues provisórias;
Mantêm abertos corredores de circulação destinados à evacuação secundária;
Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências.

Forças

Compete ao Presidente da Câmara Municipal solicitar ao Presidente da ANPC a
participação das Forças Armadas em missões de proteção civil na respectiva área
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Armadas

operacional, cabendo ao Comandante Operacional Nacional a avaliação do tipo e dimensão
da ajuda, bem como a definição de prioridades.
Colaboram de acordo com os planos próprios e disponibilidade de recursos, no apoio
logístico às forças de proteção e socorro;
Apoio logístico às forças de proteção e socorro
Evacuação da população
Disponibilização de infraestruturas e meios de engenharia
Ações de busca e salvamento e apoio sanitário
Reabilitação de infraestruturas danificadas
Instalação de abrigos e campos de deslocados
Abastecimento de água às populações
Reforço e/ou reativação das redes de telecomunicações

Autoridades

Autoridade

Intervenções em áreas de jurisdição marítima, desempenhando funções nos

marítimas e

marítima

domínios do alerta, aviso, intervenção, busca e salvamento, apoio e socorro

aeronáutica

Autoridade

Promoção da segurança aeronáutica

aeronáutica

Participação nos sistemas nacionais de coordenação civil e militar em

(Instituto

matéria de utilização do espaço aéreo, de busca e salvamento, de proteção

Nacional

civil, de planeamento civil de emergência e de segurança interna, bem

da Aviação como cooperar com a entidade responsável pela prevenção e investigação
Civil)

INEM,

de acidentes e incidentes com aeronaves civis

Coordenação de todas as atividades de saúde em ambiente pré hospitalar

Hospital Leria Triagem e evacuações primárias e secundárias
Pombal
Centros de
Saúde do

Referenciação e transporte para as unidades de saúde adequadas
Montagem de postos médicos avançados
Triagem e apoio psicológico a prestarem às vítimas no local da ocorrência, com vista à sua
estabilização emocional e posterior referenciação para as entidades adequadas

concelho

Sapadores

Prevenção dos incêndios florestais, através de ações de silvicultura preventiva.

Florestais

Funções de vigilância, primeira intervenção e apoio ao combate a incêndios florestais e às

SF 03-163

subsequentes operações de rescaldo

SF 06-163

Sensibilização do público para as normas de conduta em matéria de ações de prevenção, do
uso do fogo e da limpeza das florestas.

Cruz

Intervenção no âmbito do apoio, busca e salvamento, socorro, assistência sanitária e social

Vermelha

Colaboração na evacuação, transporte de desalojados e ilesos

Portuguesa

Instalação de alojamentos temporários bem como na montagem de postos de triagem,

(Leiria)

Levantamento de feridos e cadáveres
Apoio psicossocial
Distribuição de roupas e alimentos às populações evacuadas.
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3.1.2. Fase de reabilitação
Corpos

de

bombeiros

Executam as medidas necessárias à normalização da vida das populações
atingidas e à neutralização dos efeitos provocados pelo acidente ocorrido

Forças de

Executam as medidas necessárias à normalização da vida das populações

segurança

atingidas e à neutralização dos efeitos provocados pelo acidente ocorrido;

(GNR , PSP)

Colaboram nas ações de mortuária;
Garantem o policiamento e segurança das zonas afectadas;
Apoiam no transporte e realojamento das populações atingidas;
Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências.

Forças

Executam as medidas necessárias à normalização da vida das populações

Armadas

atingidas, nomeadamente a reabilitação das infraestruturas danificadas;
Apoio logístico às forças de proteção e socorro;
Disponibilização de infraestruturas e meios de engenharia;
Reabilitação de infraestruturas danificadas;
Abastecimento de água às populações;
Reforço e/ou reativação das redes de telecomunicações.

Autoridades

Autoridade

Executam as medidas necessárias à neutralização dos

marítimas e

marítima

efeitos provocados pelo acidente ocorrido.

aeronáutica

Autoridade

Executam as medidas necessárias à neutralização dos

aeronáutica

efeitos provocados pelo acidente ocorrido;

(Instituto

Cooperação nas investigações de acidentes e incidentes com

Nacional

da

aeronaves civis.

Aviação Civil)
Hospital
Distrital de

Assume a responsabilidade e a decisão sobre as medidas de proteção da Saúde
Pública na área da catástrofe;

Leiria

Controle das doenças transmissíveis;

Pombal

Prestação dos serviços de mortuária.

Centro de

Acompanhamento médico da população afectada.

Saúde de
Pombal
INEM

Coordenação de todas as atividades de saúde.

Sapadores

Dão apoio ao que lhes é solicitado;

Florestais

Sensibilização do público para as normas de conduta em matéria de ações de
prevenção, do uso do fogo e da limpeza das florestas.
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3.2. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio
Tanto para a fase de emergência como para a fase de reabilitação deverão ser descritas as tarefas a
desempenhar por cada organismo e entidade de apoio, quer no que respeita a medidas imediatas de
resposta, quer no que toca a funções de suporte de emergência e de reposição das condições de
normalidade.

Foram identificados os seguintes organismos e entidades de apoio–

a) Entidades–
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pombal; INML; Meios de informação
pública– Rádio Cardal e Rádio Clube de Pombal 97 FM; Instituto de Segurança Social; EDP –
Energias de Portugal; REN armazenagem; REN gasodutos; Estradas de Portugal; Comboios de
Portugal e Portugal Telecom e outras operadoras móveis, Instituições Particulares de Solidariedade
Social, Agrupamentos de escuteiros 674 de Pombal, 471 Mata Mourisca, 891 Carriço, 922
Albergaria dos Doze, 1244 Louriçal.

3.2.1. Fase de emergência
Entidades (Fase de Emergência)
Meios de informação pública– Radio

Difusão da informação fornecida pelo assessor de imprensa.

Cardal e 97 FM
AHBV Pombal

Apoia as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento
provisório, bem como a assistência e bem-estar das populações;
Apoia logisticamente a sustentação das operações de proteção e socorro,
com o apoio directo e permanente do Serviço Municipal de Proteção Civil
(SMPC).

EDP - Energias de Portugal

Assegura a informação e a sensibilização das populações;
Papel vital na fase de emergência e reabilitação (gestão de rede);
O Centro Nacional de Gestão da Rede, activa, de imediato, os Piquetes de
intervenção.

REN armazenagem e REN gasodutos

Disponibilização de equipamentos existentes nas instalações;
Manutenção e reparação e reforço das redes e serviços de gás.
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Desobstrução das vias de comunicação e itinerários de socorro;

Estradas de Portugal

Definição de corredores prioritários para a circulação de viaturas de
emergência;
Medidas de restrição à circulação;
Definição dos corredores de escoamento para fora do concelho;
Colocação de sinalética de aviso dos pontos de obstrução de vias.
Comboios de Portugal

Desobstrução das vias de comunicação e itinerários de socorro.

Portugal Telecom e outros operadores

Manutenção, reparação e reforço das telecomunicações essenciais à

móveis

emergência .

Agrupamento de escuteiros

Em colaboração com a Segurança Social organizar o pessoal voluntário não
especializado.
Manutenção da informação sobre todos os aspetos relacionados com a

Gabinete de imprensa do Município

situação de emergência;
Prepara os comunicados e informações a distribuir à comunicação social e
às populações;
Garantia periódica de realização de comunicados aos órgãos de
comunicação social.
Apoio social e psicológico das populações atingidas .

Instituto de Segurança Social
INML

Asseguram a operacionalidade dos meios necessários às ações de
mortuária;
Elaboram o processo de reconhecimento de vitimas mortais.

3.2.2 Fase de reabilitação
Entidades (Fase de reabilitação)
Meios

de

informação

pública–

Difusão da informação fornecida pelo assessor de imprensa.

Radio Cardal e 97 FM
AHBV Pombal

Exerce quaisquer
competências.

EDP - Energias de Portugal

Papel vital na fase de reabilitação (gestão de rede elétrica,
definindo prioridades de fornecimento e corte de energia).

REN

armazenagem

e

REN

outras atividades no âmbito das suas

Manutenção e reparação e reforço das redes e serviços de gás.

gasodutos
Estradas de Portugal

Desobstrução das vias de comunicação e itinerários de socorro.

Comboios de Portugal

Desobstrução das vias de comunicação e itinerários de socorro;

Portugal

Disponibiliza meios ferroviários, tendo em vista o transporte de
pessoas, bens e de mercadorias.
Manutenção, reparação e reforço das telecomunicações essenciais

Telecom

e

outros

operadores móveis

à emergência .

Segurança social - delegação de

Organizar centros de acolhimento e alojamento;

Pombal

Coordenação das ações de obtenção e distribuição de alimentos,
agasalhos e artigos de higiene à população.

Rev. 02
Novembro 2012
AF

Página 41 de 365

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Pombal

3.2.3 Missão das Estruturas Autárquicas

Câmara Municipal de Pombal
Na fase de emergência satisfaz as necessidades logísticas, e técnicas, inerentes às ações de
proteção civil através dos respetivos Departamentos– Departamento de Obras Públicas do
Município de Pombal- Desosbstrução de vias, edifícios e outros equipamentos; Departamento de
Águas e Saneamento – Monitorização das redes afectas a este Departamento; Oficinas do
Município de Pombal; e restantes serviços- auxiliam os outros Departamentos através de
maquinaria e pessoal, promove ainda informação publica através do Gabinete de Apoio ao
Presidente (GAP).
Na fase de reabilitação promove e coordena o restabelecimento da normalidade da vida das
populações através dos respetivos Departamentos, Divisões Unidades e restantes serviços
mobilizados na fase de emergência.

Juntas de Freguesia
Na fase de emergência satisfazem as necessidades logísticas e técnicas, inerentes às ações de
proteção civil nas respectivas áreas geográficas, desenvolvendo as seguintes ações–
Organizam, dinamizam e apoiam as Unidades Locais de Proteção Civil, presentes em todas as
17 freguesias, com a colaboração do SMPC;
Mobilizam os meios próprios disponíveis para apoio às operações de proteção civil;
Promovem a identificação dos munícipes que, devido às incapacidades de que sofrem ou o
local de residência, necessitam de atenção especial quanto aos avisos e a informação que é
prestada ao público e do emprego de meios especiais em caso de evacuação;
Participam localmente na difusão de avisos e informação pública às populações;
Colaboram na evacuação das populações e colocam os meios próprios disponíveis à disposição
das populações com necessidades especiais;
Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório e procedem ao
registo das famílias e dos munícipes aí instalados;
Colaboram na assistência e bem-estar das populações evacuadas para os centros de
acolhimento provisório;
Constituem e coordenam postos locais de recenseamento de voluntários;
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Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de dádivas;
Exercem as demais atividades no âmbito das suas competências.
Na fase de reabilitação colaboram com o SMPC no âmbito das suas competências, assim como
desenvolvem as seguintes ações–
Colaboram no restabelecimento da normalidade da vida das populações afectadas nas
respectivas áreas geográficas;
Colaboram na avaliação e quantificação dos danos;
Apoiam na assistência sanitária e social das populações afectadas.

Presidente da Câmara Municipal de Pombal

Apoio à decisão

Comissão Municipal de Proteção Civil

COM

ATIVAÇ
ATIVAÇÃO DO
PLANO
CMPC (coordenaç
(coordenação em articulaç
articulação com o COM)

SMPC

BV Pombal

GNR

Delegado de
saú
saúde Pú
Pública

HDLP
Centro Saú
Saúde

Sapadores
Florestais

Serviç
Serviço
Municipal de
Saú
Saúde

PSP

Figura 9- Estrutura de direção, coordenação e execução da Proteção Civil do Município de Pombal
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