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PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA 
 

1. Conceito de atuação 
 

 

O conceito de atuação visa estabelecer os princípios orientadores a aplicar numa operação de 

emergência de proteção civil, na qual é definida uma missão, tarefas e as responsabilidades 

dos diversos agentes e entidades intervenientes. 

 

É função do Diretor do Plano estabelecer o quadro orgânico e funcional de intervenção em 

situações de acidente grave, catástrofe ou calamidade, bem como em situações de acidente 

que, não tendo características tão gravosas, requeiram, a intervenção das várias forças de 

proteção civil, com necessidade de articulação e coordenação entre as mesmas. 

 

O PMEE define os mecanismos que permitem a gestão de meios e recursos necessários para 

combater e atenuar as consequências de acidentes, tendo por base os cenários decorrentes da 

avaliação dos riscos que, pelas suas características, são mais suscetíveis de afetar o Concelho. 

As diferentes ações a desenvolver no decurso de uma situação de emergência dependem 

essencialmente do tipo de ocorrência e da sua magnitude. Em casos de maior gravidade pode 

ser aconselhável a evacuação de pessoas e bens, pelo que importa ter algumas estratégias de 

atuação pré-definidas. 

 

De forma a responder a uma emergência com efeitos no Concelho, o SMPC de Estarreja dispõe 

de uma estrutura organizativa e operacional definida no seguinte organigrama: 
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(*) – Este órgão consultivo só é aplicável para o caso de Acidente Químico Industrial. 

(**) – Constituído pelo Diretor do Plano, Piquete, Equipa Técnica e Equipa de Comunicação. 

(***) – Destacamento Territorial de Ovar, Posto da GNR de Avanca e Posto da GNR de Estarreja. 

 
 
O nível hierárquico mais elevado é ocupado pelo Diretor do Plano, existindo em níveis 

hierárquicos inferiores diversas equipas de atuação em emergência, nomeadamente o Corpo 

de Bombeiros Voluntários de Estarreja (BVE). Um grupo de efetivos da Guarda Nacional 

Republicana (GNR) poderá ser chamado a participar sob a coordenação do Posto de Comando 

Operacional (PCO). 

 

Na tomada de decisões o Diretor do Plano conta com o apoio de órgãos consultivos, como a 

CMPC ou a Equipa Técnica de Assessoria de Segurança Química da empresa acidentada, em 

caso de acidente químico, nomeadamente o Responsável pela Emergência. 
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1.1.  Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) 
 

Constituição  
 

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Estarreja é constituída, de acordo com a Lei nº 

65/2007 de 12 de novembro, pelos seguintes elementos: 
 

• Presidente da Câmara Municipal, que preside;  

• Comandante de Operações de Socorro; 

• Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Estarreja; 

• Comandante da GNR – Destacamento territorial de Ovar; 

• Autoridade de saúde concelhia; 

• Interlocutor do Centro de Saúde de Estarreja; 

• Representante do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 

EPE; 

• Representante do Instituto de Segurança Social – CDist de Aveiro/Serviço Local de 

Estarreja; 

• Representante da Rede Social de Estarreja; 

• Presidentes das Juntas de Freguesia. 
 

 

Competências da Comissão Municipal de Proteção Civil 

 

• Acionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê-lo para aprovação pela 

CNPC e acompanhar a sua execução; 

• Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam 

desenvolvidas por agentes públicos; 

• 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. 

 

Local de reunião e Local alternativo 

 

A Comissão reúne, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Estarreja. Em caso de 

inoperacionalidade daquele local, a CMPC reunirá no edifício da Junta de Freguesia de Avanca, 

sito no Largo da Igreja, n.º 15. 
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2. Execução do Plano 
 

De forma a garantir uma resposta eficaz de proteção das populações face a uma emergência 

com efeitos no Concelho, foi desenvolvida uma estrutura organizacional e operacional, 

representada no organigrama anteriormente apresentado. 

 

Estruturalmente o PMEE é constituído por um Órgão Coordenador representado pelo Diretor do 

Plano, pelo PCO e por Órgãos Operacionais, constituídos pelos Agentes de Proteção Civil (APC). 

 

Os principais órgãos de decisão são: O Diretor do Plano, que é o Presidente da Câmara 

Municipal de Estarreja, ou um vereador seu substituto, o COS e o Comandante da GNR.   

 

A execução do presente Plano de Emergência depende da coordenação entre os diferentes 

meios anteriormente designados. No terreno, esta coordenação será efetuada por meio do 

PCO. 

 

Caso seja necessário, o SMPC de Estarreja poderá recorrer ao Centro Distrital de Operações de 

Socorro de Aveiro (CDOS) para solicitar mais meios de reforço externos, sendo esta situação 

avaliada pelo Diretor do Plano. Neste caso, este entrará imediatamente em contacto com o 

CDOS de Aveiro e solicitará a presença de meios, quer materiais, quer humanos, que 

considere essenciais para a mitigação da emergência. 

 

 

2.1.  Fase de Emergência  
 

Nesta fase, que ocorre nas primeiras horas após um acidente grave ou catástrofe, 

desenvolvem-se ações de resposta com o objetivo de minimizar as consequências ao nível dos 

cidadãos, do património e do ambiente. 
 

Ações a desenvolver: 

� Ativação do Plano; 

� Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e meios indispensáveis 

à minimização das consequências de um acidente grave ou catástrofe, nomeadamente 

as que tenham impacto prioritariamente nas pessoas, bens e ambiente; 

� Fornecimento da informação necessária à população durante a emergência, através dos 

meios próprios do Plano e dos de comunicação social; 
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� Coordenar e promover a evacuação de zonas de risco, procedendo a deslocamentos, 

alojamento/realojamento de populações e inerentes ações de assistência (agasalhos, 

alimentação, entre outros); 

� Promover as ações de mortuária adequadas à situação; 

� Reabilitar, mesmo que precariamente, os serviços essenciais. 

 

O COS em conjunto com o Diretor do Plano e o Comandante da GNR, definirão um perímetro 

de segurança de modo a limitar o acesso ao local de risco, apenas aos meios que tenham 

sido convocados para o local. A GNR sinalizará a área e disponibilizará os efetivos necessários 

para o condicionamento do trânsito nas imediações da zona afetada. 

 

O Diretor do Plano poderá decretar a evacuação geral da zona do sinistro, se verificar que a 

presença de pessoas nos locais afetados poderá por em risco as suas vidas, ou que possa 

prejudicar as ações de socorro e controlo do acidente. 

 

A partir do PCO, o COS definirá um plano de atuação e dará indicações aos Bombeiros 

Voluntários presentes, para prestar auxílio nas operações de socorro. 

 

Após receber a chamada de alerta, o COS deverá comunicar ao CODU/INEM a ocorrência do 

sinistro, que prestará auxílio imediato e encaminhará possíveis feridos graves para unidades 

hospitalares. Após chegar ao local do sinistro, fará um ponto de situação ao CODU de acordo 

com o modelo de comunicado que se encontra no Anexo VIII do presente plano. 

 

O COS deverá igualmente transmitir toda a informação para o CDOS de Aveiro e este 

manter-se em permanente contacto com o CODU. 

 

Se as instalações de energia elétrica tiverem sido afetadas, o Diretor do Plano solicitará a 

presença de um piquete da EDP para efetuar o corte de energia nas zonas e risco. 

 

Quando o plano de socorro de vítimas estiver implementado e se verificar que já não existem 

riscos para a segurança, o Diretor do Plano decretará o Fim da Fase de Emergência e para 

que se possam processar as ações de recuperação. 
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2.2.  Fase de Reabilitação 
  

 

Esta fase caracteriza-se pelo conjunto de ações e medidas de recuperação destinadas à 

reposição urgente da normalização das condições de vida das populações atingidas, ao rápido 

restabelecimento das infraestruturas e dos serviços públicos e privadas essenciais 

(abastecimento de água, energia, comunicações e acessos).  
 

Ações a desenvolver:  

� Adoção das medidas necessárias à normalização da vida das populações atingidas e à 

neutralização dos efeitos provocados pelo acidente no meio; 

� Promover o regresso das populações, bens e animais desalojados; 

� Promover a demolição, desobstrução e remoção de destroços a fim de restabelecer 

a circulação e evitar o perigo de desmoronamentos;  

� Promover a avaliação e quantificação dos danos pessoais e materiais, com o objetivo de 

obter informações destinadas a apoiar as atividades das forças de intervenção e a 

determinar prioridades quanto ao restabelecimento das vias de circulação e das 

redes públicas essenciais; 

� Desativação do Plano. 
 

 

De seguida apresenta-se a estrutura e descrevem-se as missões da CMPC, do SMPC e COS. 

 

Quadro 2 – Funções – Comissão Municipal de Proteção Civil 
 

FUNÇÕES – COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

- Reunir sob notificação do Diretor do Plano; 

 

- Determinar o acionamento do Plano; 
 

- 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. 

 

- 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;  
 

- Determinar a desativação do Plano; 
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Compete ao Diretor do Plano dirigir o SMPC, o qual é constituído por: Equipa de Comunicação, 

Equipa Técnica e Equipa Operacional (piquete). 

 

Quadro 3 – Funções – Diretor do Plano 
 

FUNÇÕES – DIRETOR DO PLANO 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

- Convocar os elementos que constituem a CMPC; 

(Diretor do Plano e Presidente da CMPC são a mesma pessoa) 

 

- Presidir às decisões da CMPC; 

 

- Avaliar a necessidade de evacuar as zonas afetadas; 

 

- Emanar ordens, conselhos, recomendações e 

modelos de aviso às populações. 

 

- Presidir e assegurar a implementação das medidas tidas 

por convenientes pela CMPC; 

 

- Emanar ordens, conselhos, recomendações e modelos de 

aviso às populações. 

 

 

Quadro 4 – Funções – Equipa de Comunicação 
 

FUNÇÕES – EQUIPA DE COMUNICAÇÃO 

Constituição: Dois elementos do Gabinete de Comunicação da Autarquia; depende 
hierarquicamente do Diretor do Plano, nas funções que lhe são atribuídas neste âmbito. 

Atua como único porta-voz para a comunicação com o exterior. 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Difundir as ordens, conselhos, 

recomendações e modelos de aviso 

emanados do Diretor do Plano, 

através dos meios de comunicação 

social ou outros designados para o 

efeito. 

- Difundir as ordens, conselhos, recomendações e modelos de aviso 

emanados do Diretor do Plano, através dos meios de comunicação social ou 

outros designados para o efeito; 
 

- Colaborar na obtenção e centralização de toda a informação relativa aos 

possíveis afetados, facilitando os contactos familiares e a localização de 

pessoas. 

 

 

Quadro 5 – Funções – Equipa de Técnica 
 

FUNÇÕES – EQUIPA TÉCNICA 

Constituição: Técnicos de vários Setores da Câmara Municipal de Estarreja 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Apoiar a CMPC do ponto de vista técnico, disponibilizando dados e pareceres, tendo em conta os vários setores 

existentes na Autarquia – Gabinete de Proteção Civil e Florestal, Sistema de Informação Geográfica (SIG), Ambiente, 

Vias e Equipamentos, Obras Municipais, entre outros.   
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Quadro 6 – Funções – Equipa Operacional (Piquete) 
 

FUNÇÕES – EQUIPA OPERACIONAL (Piquete) 
Constituição: Equipas constituídas por funcionários da Câmara Municipal de Estarreja 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 

Atuar, sob orientação do Comandante de Operações de 

Socorro 

 

Atuar, sob orientação do Comandante de Operações de 

Socorro 

 

 

 

 

Quadro 7 – Funções – COS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUNÇÕES – COS 

Fase de Emergência 

(mantém permanente ligação de articulação operacional com o 

Comandante Operacional Distrital - CODIS)  

Fase de Reabilitação 

 

- Acompanhar permanentemente as operações de proteção e socorro que 

ocorram na área do concelho; 

 

- Comparecer no local do sinistro sempre que as circunstâncias o 

aconselhem; 

 

- Assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito municipal, 

bem como quando a dimensão do sinistro requeira o emprego de meios de 

mais de um corpo de bombeiros. 

 

Colaborar na implementação das 

medidas tidas por convenientes pela 

CMPC 
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3. Articulação e Atuação de Agentes, Organismos e Entidades 
 

Durante uma situação de emergência, os APC serão coordenados pelo Diretor do Plano e 

comandados pelo COS.  

 

3.1.  Missão dos Agentes de Proteção Civil  
 

De acordo com a Lei nº 27/2006 de 3 de julho, são considerados agentes de proteção civil, no 

concelho: 
 

• Corpo de Bombeiros Voluntários de Estarreja  

• Guarda Nacional Republicana 

• INEM e demais Serviços de Saúde 

 

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é um organismo do Ministério da Saúde que 

tem quatro Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) em funcionamento, sendo os 

mais próximos Porto e Coimbra. 

Os pedidos de socorro efetuados através do 112, que digam respeito a situações de urgência 

ou emergência médica, são transferidos para os CODU. A estes compete atender e avaliar no 

mais curto espaço de tempo os pedidos de socorro recebidos. O seu funcionamento é 

assegurado por profissionais qualificados com formação específica para efetuar o atendimento, 

triagem, aconselhamento, seleção e envio de meios de socorro adequados a cada caso.   

 

Para além do necessário planeamento (preparação de recursos humanos e de meios), os 

referidos agentes atuam nas fases de emergência e de reabilitação, desempenhando as 

respetivas missões e tarefas específicas, as quais são descritas de seguida.  

 

MISSÕES ESPECIFICAS – Corpo de Bombeiros Voluntários de Estarreja  
 

Fase de emergência 
 

Ocorrências que não implicam a ativação do plano 

� Receber todas as chamadas de alerta para situações de emergência via rádio de Proteção 

Civil ou via telefone;  

� No caso de situações de emergência de dimensão ou especificidade que ultrapassem a 

capacidade de resposta do corpo de Bombeiros, deverá o mesmo comunicar ao Diretor do 

Plano o alerta recebido. 

� Receber todas as chamadas de alerta via CODU. 
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Ocorrências que implicam a ativação do plano 

� Avaliar, combater e controlar o acidente que provocou a ativação do Plano; 

� Desenvolver todas as ações que conduzam a uma imediata intervenção, potenciando a 

reposição da normalidade; 

� Colaborar em todas as tarefas que considere necessárias, em função da evolução do 

acidente ou catástrofe; 

� Mitigar os prejuízos produzidos tanto nas pessoas como em bens materiais e no meio 

ambiente. 

 

 

Fase de reabilitação 

� Executar as medidas necessárias à normalização da vida das populações atingidas e à 

neutralização dos efeitos provocados pelo acidente no meio; 

� Notificar sobre o ponto de situação, após avaliação e em situações que o justifiquem, o 

Diretor do Plano e/ou os Coordenadores dos vários grupos de Intervenção. 

 

 

MISSÕES ESPECIFICAS – Guarda Nacional Republicana 
 

Fase de emergência: 

� Zelar pela ordem e segurança na zona afetada, garantindo a proteção de pessoas e bens, 

procurando evitar o pânico na população; 

� Promover as condições para que os restantes agentes e organismos de proteção civil 

possam realizar as suas ações; 

� Isolamento de áreas e estabelecimento de perímetros de segurança em zonas e períodos 

críticos; 

� Controlar acessos a zonas afetadas (colocando a sinalização necessária e orientando o 

trânsito para as vias alternativas); 

� Restrição, condicionamento da circulação e abertura de corredores de 

emergência/evacuação para as forças de socorro; 

� Apoiar a evacuação das populações em perigo; 

� Colaborar nos avisos à população. 

 

Fase de reabilitação: 

• Executar as medidas necessárias à normalização da vida das populações atingidas e à 

neutralização dos efeitos provocados pelo acidente no meio. 
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MISSÕES ESPECIFICAS – INEM 
 

� Prestar os primeiros cuidados de saúde aos sinistrados que eventualmente possam 

aparecer na zona de intervenção; 

� Prestar apoio psicológico no local da ocorrência, com vista à estabilização emocional das 

vítimas. 

� Proceder à triagem e evacuação dos feridos, que pela sua gravidade assim o requeiram; 

� Assegurar a prestação de socorro pré-hospitalar, a referenciação e transporte para as 

unidades de saúde adequadas, bem como a montagem de postos médicos avançados. 

� Proceder ao controlo ambiental, de doenças e da qualidade dos bens essenciais. 

 

 

MISSÕES ESPECÍFICAS – Serviços de Saúde 

 

� Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE – Unidade de Estarreja 

 

Fase de emergência 

 

� Tratamento de sinistrados, sem risco vital imediato nem necessidade de 

assistência ventilatória; 

� Acolhimento de sinistrados com lesões irreversíveis para tratamento sedativo / 

analgésico. 

 

� Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE – Unidade de Aveiro 

 

� Tratamento de sinistrados, com risco vital imediato e/ou necessidade de 

assistência ventilatória, nas áreas de Medicina Interna, Ortotraumatologia 

e Cirurgia Geral. 

 

� Centro de Saúde de Estarreja 

 

� Garantir as condições necessárias para a defesa da saúde pública; 

� Proceder ao controlo ambiental, de doenças e da qualidade dos bens essenciais. 

 

 

 



                                                     
               Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Estarreja 
 
 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012  30/123 
 

 

3.2.  Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 
 

Dos organismos e entidades de apoio existentes no concelho, foram considerados os 

seguintes: 
 

• EDP 

• Fornecimento de gás (Transgás e Lusitânia gás) 

• Rádio Voz da Ria 

• Rede Social de Estarreja 

• Centro Distrital de Aveiro do Instituto da Segurança Social, I.P. – Serviço Local de Estarreja 

• Juntas de Freguesia  

• REFER 

• Operadores de Telecomunicações 

• Operadores de Transportes 

• SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO (Águas do Vouga, Águas da Região de Aveiro e Saneamento 

Integrado dos Municípios da Região de Aveiro) 

• Instituto Nacional de Medicina Legal 
 

De seguida são 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 de condições de normalidade. 

 

 

MISSÕES ESPECIFICAS – EDP 
 

Fase de emergência: 

� Disponibilização de meios técnicos para proceder ao corte e/ou reparação na rede elétrica. 

 

Fase de reabilitação: 

� Restabelecer o normal funcionamento da rede elétrica. 

 

 

MISSÕES ESPECIFICAS – Fornecimento de gás (Transgás e Lusitânia gás) 
 

Fase de emergência: 

� Disponibilização de meios técnicos para proceder ao corte e/ou reparação na rede de gás. 

 

Fase de reabilitação: 

� Restabelecer o normal funcionamento da rede de gás. 
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MISSÕES ESPECIFICAS – Rádio Voz da Ria 
 

Fase de emergência: 

� Informação da população da ativação do Plano; 

� Informação sobre medidas de autoproteção (emanadas pela Proteção Civil); 

� Informação sobre comunicados emitidos pelo SMPC. 

 

Fase de reabilitação: 

� Informação da população da desativação do Plano; 

� Informação sobre comunicados emitidos pelo SMPC. 

 

 

 

MISSÕES ESPECIFICAS – Rede Social de Estarreja  
 

Fase de emergência: 

� Apoio no sentido da normalização da vida das populações atingidas e da neutralização dos 

efeitos provocados pelo acidente no meio. 

 

Fase de reabilitação: 

� Apoio dirigido às vítimas para satisfação de necessidades básicas (alimentação, 

alojamento, vestuário, etc.); 

� Realojamento. 

 

 

MISSÕES ESPECÍFICAS – Centro Distrital de Aveiro do Instituto da Segurança Social, 

I.P. – Serviço Local de Estarreja 
 

Fase de emergência 

� Prestar assessoria técnica especializada ao Diretor do Plano. 

� Participar em ações de pesquisa de desaparecidos, instalação e gestão de desalojados e no 

bem-estar das populações. 

� Assegurar o apoio psicológico de continuidade às vítimas, desenvolvido nas ZCAP1. 

� Coordenar a área de intervenção: Apoio Social 

 

 

 

                                                           
1 Zonas de Concentração e Apoio das Populações. 
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Fase de reabilitação 

� Participar nas ações de identificação dos aglomerados familiares carenciados, ativando se 

necessário a rede de respostas de atendimento/acompanhamento social existentes, e de 

acordo com os planos e medidas de política social, e diplomas aprovados para eventuais 

situações de calamidade. 

� Propor e atribuir subsídios eventuais a cidadãos em situação de carência sócio-económica, 

sempre condicionada à dotação orçamental disponível. 

� Assegurar o apoio psicológico de continuidade às vítimas, desenvolvido nas ZCAP. 

 

 

MISSÕES ESPECÍFICAS – Juntas de Freguesia 

 

� Colaborar com o SMPC, prestando toda a ajuda que lhes for solicitada, no âmbito das suas 

atribuições e competências, próprias ou delegadas. 

 

 

MISSÕES ESPECIFICAS – REFER 
 

Fase de emergência: 

� Proceder ao corte da circulação de comboios em zonas afetadas; 

� Coordenar e controlar a circulação de comboios de modo a prestar apoio logístico. 

 

Fase de reabilitação: 

� Restabelecer o normal fluxo de circulação. 

 

 

 

MISSÕES ESPECIFICAS – Operadores de Telecomunicações 
 

Fase de emergência: 

� Disponibilização de meios técnicos para proceder à reparação de danos nos sistemas de 

telecomunicações; 

 

Fase de reabilitação: 

� Restabelecer o normal funcionamento dos sistemas. 
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MISSÕES ESPECIFICAS – Operadores de Transportes 
 

Fase de emergência: 

� Disponibilização dos meios possíveis/necessários para transporte urgente de pessoas; 

 

Fase de reabilitação: 

� Assegurar o transporte de pessoas necessário. 

 

 

 

MISSÕES ESPECIFICAS – SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO (Águas do Vouga, Águas 

da Região de Aveiro e Saneamento Integrado dos Municípios da Região de Aveiro) 
 

Fase de emergência: 

� Proceder ao corte e/ou reparação dos sistemas de modo a assegurar o funcionamento. 

 

Fase de reabilitação: 

� Restabelecer o normal funcionamento dos sistemas. 

 

 

 

MISSÕES ESPECIFICAS – Instituto Nacional de Medicina Legal 
 

Fase de emergência: 

� Identificação e entrega dos corpos para sepultamento. 
 

Fase de reabilitação: 

� Identificação e entrega dos corpos para sepultamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


