
 

 

 

 
 

 
 

PLANO MUNICIPAL DE 

EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO 
CIVIL 

DE ESTARREJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012 

Serviço Municipal  

de Proteção Civil     



                                                                                          
             Plano Municipal de Emergência de Estarreja 

 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012  2/123 
 

 

ÍNDICE GERAL 

 
PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO ...............................................................................8 

1. Introdução..........................................................................................................................8 

2. Âmbito de Aplicação ............................................................................................................9 

3. Objetivos Gerais................................................................................................................ 10 

4. Enquadramento Legal ........................................................................................................ 11 

5. Antecedentes do Processo de Planeamento ........................................................................... 12 

6. Articulação com Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território ............................ 13 

7. Ativação do Plano .............................................................................................................. 14 

7.1. Competência para a Ativação do Plano........................................................................... 14 

7.2. Critérios para ativação do Plano .................................................................................... 15 

8. Programa de Exercícios ...................................................................................................... 16 

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA...................................................................................... 19 

1. Conceito de atuação .......................................................................................................... 19 

1.1. Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC).................................................................. 21 

2. Execução do Plano............................................................................................................. 22 

2.1. Fase de Emergência..................................................................................................... 22 

2.2. Fase de Reabilitação .................................................................................................... 24 

3. Articulação e Atuação de Agentes, Organismos e Entidades .................................................... 27 

3.1. Missão dos Agentes de Proteção Civil ............................................................................. 27 

3.2. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio.................................................................. 30 

PARTE III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO ........................................................................................... 36 

1. Administração de Meios e Recursos...................................................................................... 36 

2. Logística........................................................................................................................... 37 

3. Comunicações................................................................................................................... 39 

4. Gestão da Informação de Emergência .................................................................................. 40 

5. Procedimentos de Evacuação .............................................................................................. 42 

6. Manutenção da Ordem Pública ............................................................................................ 44 

7. Serviços Médicos e Transporte de Vítimas............................................................................. 45 

8. Socorro e Salvamento........................................................................................................ 46 

9. Serviços Mortuários ........................................................................................................... 47 

10. Protocolos / Contratos........................................................................................................ 48 

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR .................................................................................... 51 

SECÇÃO I .................................................................................................................................. 51 

1. Organização Geral da Proteção Civil em Portugal ................................................................... 51 

1.1. Estrutura da Proteção Civil Municipal ............................................................................. 51 

2. Mecanismos da Estrutura de Proteção Civil ........................................................................... 53 

2.1. Composição, Convocação e Competências da Comissão Municipal de Proteção Civil ............. 53 



                                                     
               Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Estarreja 
 
 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012  3/123 
 

2.2. Critérios e Âmbito para a Declaração de Alerta e Contingência .......................................... 53 

2.3. Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso........................................................................ 55 

2.4. Forma de Alerta .......................................................................................................... 60 

SECÇÃO II ................................................................................................................................. 63 

1. Caracterização Geral.......................................................................................................... 63 

2. Caracterização Física.......................................................................................................... 64 

3. Caracterização Socioeconómica ........................................................................................... 69 

5. Caracterização do Risco...................................................................................................... 81 

5.1. Análise de Risco .......................................................................................................... 81 

5.2. Análise da Vulnerabilidade............................................................................................ 91 

5.3. Estratégias para a Mitigação de Riscos ........................................................................... 95 

6. Cenários........................................................................................................................... 99 

7. Cartografia ..................................................................................................................... 104 

SECÇÃO III .............................................................................................................................. 107 

1. Inventário de Meios e Recursos ......................................................................................... 107 

1.1. Bombeiros Voluntários de Estarreja ............................................................................. 107 

1.2. Serviços de Saúde..................................................................................................... 114 

1.3. Serviço Municipal de Proteção Civil .............................................................................. 114 

1.4. GNR ........................................................................................................................ 117 

2. Legislação ...................................................................................................................... 118 

3. Bibliografia ..................................................................................................................... 119 

4. Glossário ........................................................................................................................ 120 

ANEXOS .................................................................................................................................. 123 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
               Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Estarreja 
 
 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012  4/123 
 

ÍNDICE DE QUADROS 
 

Quadro 1 – Antecedentes do processo de planeamento ................................................................... 12 

Quadro 2 – Funções – Comissão Municipal de Proteção Civil............................................................. 24 

Quadro 3 – Funções – Diretor do Plano.......................................................................................... 25 

Quadro 4 – Funções – Equipa de Comunicação ............................................................................... 25 

Quadro 5 – Funções – Equipa de Técnica ....................................................................................... 25 

Quadro 6 – Funções – Equipa Operacional (Piquete)........................................................................ 26 

Quadro 7 – Funções – COS .......................................................................................................... 26 

Quadro 8 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 1 – Administração de Meios e Recursos ...................................... 36 

Quadro 9 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 2 – Logística ........................................................................... 37 

Quadro 10 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 3 – Comunicações ................................................................. 39 

Quadro 11 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 4 – Gestão de Informação ...................................................... 40 

Quadro 12 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 5 – Procedimentos de Evacuação............................................. 42 

Quadro 13 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 6 – Manutenção da Ordem Pública ........................................... 44 

Quadro 14 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 7 – Serviços Médicos e Transporte de Vítimas ........................... 45 

Quadro 15 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 8 – Socorro e Salvamento ...................................................... 46 

Quadro 16 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 9 – Serviços Mortuários.......................................................... 47 

Quadro 17 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 10 – Protocolos/Contratos ...................................................... 48 

Quadro 18 – Avisos emitidos pelo Instituto de Meteorologia (Fonte - IM). .......................................... 56 

Quadro 19 – Critérios de emissão de avisos meteorológicos (Fonte – IM) .......................................... 57 

Quadro 20 – Estados de alerta do SIOPS. ...................................................................................... 60 

Quadro 21 – Parâmetros de temperatura, humidade relativa e precipitação no concelho de Estarreja, em 

2005 pelas 15 horas.................................................................................................................... 65 

Quadro 22 – Frequência e Velocidade do Vento no concelho de Estarreja, em 2005 pelas 15 horas (Fonte: 

Universidade de Aveiro – Departamento de Física, outubro 2006)..................................................... 67 

Quadro 23 – População residente e densidade populacional no Concelho de Estarreja, por Freguesia .... 69 

Quadro 24 – Evolução da população residente no Concelho, por Freguesia e por Censo ....................... 70 

Quadro 25 – Estrutura da população residente no Concelho, por Freguesia ........................................ 71 

Quadro 26 – Distribuição da população por setor de atividade, por freguesia do concelho .................... 73 

Quadro 27 – Edifícios segundo o número de pavimentos.................................................................. 74 

Quadro 28 – Caracterização do parque habitacional no Concelho de Estarreja – 2001 ......................... 75 

Quadro 29 – Classificação de riscos de acordo com a probabilidade de ocorrência e gravidade das 

consequências............................................................................................................................ 91 

Quadro 30 – Matriz de risco do SIOPS. .......................................................................................... 99 

Quadro 31 – Níveis de estado de alerta especial do SIOPS. .............................................................. 99 

Quadro 32 – Grau de gravidade (SIOPS). .................................................................................... 100 

Quadro 33 – Grau de probabilidade (SIOPS). ............................................................................... 101 

Quadro 34 – Grau de prontidão e de mobilização (SIOPS).............................................................. 101 

Quadro 35 – Alojamentos e refeições em caso de emergência ........................................................ 114 

Quadro 36 – Locais de sepultamento por freguesias do Concelho.................................................... 115 



                                                     
               Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Estarreja 
 
 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012  5/123 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 2 – Esquema dos 3 níveis de emergência ............................................................................. 59 

Figura 3 – Mapa do enquadramento geográfico do Concelho de Estarreja........................................... 63 

Figura 4 – Estação meteorológica da Universidade de Aveiro............................................................ 65 

Figura 5 – Gráfico da temperatura média mensal no Concelho de Estarreja........................................ 66 

Figura 6 – Gráfico da humidade relativa mensal no concelho de Estarreja .......................................... 66 

Figura 7 – Gráfico da precipitação mensal no concelho de Estarreja .................................................. 67 

Figura 8 – Gráfico da população residente por freguesia em 2001..................................................... 69 

Figura 9 – Gráfico da densidade populacional por freguesia em 2001 ................................................ 70 

Figura 10 – Evolução da população residente no concelho................................................................ 71 

Figura 11 – Estrutura etária da população residente no concelho ...................................................... 72 

Figura 12 – Gráfico da estrutura etária por freguesia....................................................................... 72 

Figura 13 – Distribuição da população por setor de atividade............................................................ 73 

Figura 14 – Gráfico da distribuição da população por setor de atividade, por freguesia ........................ 74 

Figura 15 - Mapa de risco de cheia  .............................................................................................. 82 

Figura 16 – Mapa de risco de incêndio florestal – PMDFCI 2011. ....................................................... 83 

Figura 17 – Mapa de perigosidade de incêndio florestal – PMDFCI 2011............................................. 84 

Figura 18 – Mapa de prioridades – PMDFCI 2011. ........................................................................... 85 

Figura 19 – Mapa de áreas ardidas do concelho de Estarreja e concelhos limítrofes (2000 – 2010). ...... 86 

Figura 20 – Zonas sísmicas ao longo de Portugal Continental (ANPC). ............................................... 87 

Figura 21 – Carta de Intensidade sísmicas máximas observadas em Portugal entre 1902 e 1972.......... 88 

Figura 22 – Organização global da resposta – DON n.º 2/2011/ANPC. ............................................. 102 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
               Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Estarreja 
 
 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012  34/123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
               Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Estarreja 
 
 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012  35/123 
 

ÍNDICE 

 

PARTE III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO 36 

1. Administração de Meios e Recursos 36 

2. Logística 34 

3. Comunicações 39 

4. Gestão da Informação de Emergência 40 

5. Procedimentos de Evacuação 42 

6. Manutenção da Ordem Pública 44 

7. Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 45 

8. Socorro e Salvamento 46 

9. Serviços Mortuários 47 

10. Protocolos / Contratos 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
               Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Estarreja 
 
 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012  36/123 
 

PARTE III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
 
 

Nos quadros seguintes são apresentadas, de forma sucinta, as áreas de intervenção básicas da 

organização geral das operações, identificando para cada uma quais as prioridades de ação, a 

estrutura de coordenação e a constituição e missão dos serviços e APC, bem como dos 

organismos e entidades de apoio intervenientes. 

 
 

1. Administração de Meios e Recursos 
 

 

Quadro 8 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 1 – Administração de Meios e Recursos 
 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO: Comissão Municipal de Proteção Civil 

MISSÃO ENTIDADES 

INTERVENIENTES Prioridades: Funções: 

 

Divisão Económica 

e Financeira -

Câmara Municipal 

de Estarreja  

 

 
(Chefe da DEF - 
CME) 

 

Estabelecer os procedimentos 

e instruções de coordenação 

quanto às atividades de 

gestão administrativa e 

financeiras inerentes à 

mobilização, requisição e 

utilização dos meios e 

recursos necessários aquando 

da ativação do plano. 

Responsabilidade da Gestão Financeira e de Custos: 

- Os diversos agentes de proteção civil, entidades e 

organizações de apoio envolvidos nomeiam e remuneram 

o seu próprio pessoal. 

- Administração de donativos recebidos em dinheiro, com 

destino às operações de emergência. 

  

Supervisão das negociações contratuais e Gestão 

dos processos de seguros 

 

Gestão dos tempos de utilização dos recursos e 

equipamentos: 

- Elaboração de protocolos com entidades possuidoras de 

meios necessários às ações de resposta, mantendo 

atualizados os custos e meios de contacto; 

- Gestão dos tempos de utilização desses recursos para 

efeitos de pagamento. 
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2. Logística 
 

 

Quadro 9 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 2 – Logística 
 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO: Comissão Municipal de Proteção Civil 

MISSÃO 
ENTIDADES INTERVENIENTES 

Prioridades: Funções: 

2
.1
 A
p
o
io
 à
s 
F
o
rç
a
s 
d
e
 I
n
te
rv
e
n
çã
o
 

SMPC e DEF CME 

 

Planeamento e implementação 

de medidas necessárias ao 

reforço de bens e meios de 

primeira necessidade. 

Assegurar alimentos, 

combustíveis, manutenção 

e reparação de 

equipamentos, 

transportes, material 

sanitário, material de 

mortuária e outros artigos 

essenciais à prossecução 

das missões de socorro, 

salvamento e assistência, 

bem como aos trabalhos 

da fase de reabilitação. 

2
.2
 A
p
o
io
 à
 P
o
p
u
la
çã
o
 

- SMPC e DEF CME 

-SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 

(Águas do Vouga, ADRA e Saneamento 

Integrado dos Municípios da Região de 

Aveiro) 

- Operadores de Telecomunicações 

- REFER 

- Fornecimento de gás (Transgás e 

Lusitânia gás) 

- EDP 

- Rede Social de Estarreja 

- Operadores de Transportes 

 

Planeamento e implementação 

de medidas necessárias de 

apoio à população, tanto na 

fase de emergência como na 

fase de reabilitação, de bens e 

meios de primeira 

necessidade. 

 

Assegurar alimentos, 

agasalhos, alojamento, 

transporte, material 

sanitário ou outros que 

sejam necessários. 
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���� Organização da Área de Intervenção de Logística 
 
Funções do SMPC, Diretor do Plano e Organismos e Entidades de Apoio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGÍSTICA 
 

 

ELEMENTOS DO SMPC 
 
���� Garantir a instalação da 

tenda de campanha na 
zona de apoio; 

���� Manter uma lista 
atualizada de contactos e 
moradas de entidades que 
possam disponibilizar 
recursos humanos ou 
materiais; 

���� Estimar o n.º de 
elementos dos APC 
envolvidos no controlo da 
emergência; 

���� Solicitar a requisição de 
material ao Diretor do 
Plano; 

���� Contactar as empresas ou 
entidades fornecedoras, de 
modo a requisitar a 
presença de recursos 
necessários; 

���� Constituir uma área de 
repouso na zona de 
concentração e reserva 
para os APC; 

���� No caso da movimentação 
de populações, constituir 
centros de alojamento 
para as populações 
afetadas; 

���� Contactar as empresas de 
serviços que tenhas sido 
afetados pela emergência; 

���� Contactar empresas de 
aluguer de máquinas ou 
de construção civil para a 
remoção de destroços; 

���� Contactar empresas de 
recolha de resíduos. 

���� Se necessários promover e 
gerir uma campanha de 
recolha de fundos externos 
para ajudar a suprir as 
necessidades da 
população. 

 

DIRETOR DO PLANO 
 
���� Coordenar e supervisionar 

as ações das entidades e 
organismos de apoio, que 
considere necessárias, em 
função da situação no 
terreno; 

���� Solicitar ao CDOS de 
Aveiro a presença dos 
meios materiais e 
humanos necessários; 

���� Assinar a requisição de 
material apresentada pelo 
SMPC; 

���� Em caso de movimentação 
de populações, convocar 
os organismos de apoio 
logístico às populações, 
nomeadamente empresas 
de transportes; 

���� Passar à fase de 
reabilitação; 

���� Avaliação dos danos 
provocados pela 
emergência; 

 
 

ORGANISMOS E 
ENTIDADES DE 

APOIO 
 
���� Receber e distribuir à 

população agasalhos, 
bebidas e alimentos.  
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3. Comunicações 
 
 

Quadro 10 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 3 – Comunicações 
 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO: Diretor do Plano 

MISSÃO ENTIDADES 

INTERVENIENTES Prioridades: Funções: 

- SMPC – CME 

 

- Operadores de 

Telecomunicações 

 

 

Assegurar o estabelecimento 

de comunicações entre o 

Diretor do Plano, o Posto de 

Comando Operacional e as 

Forças de Intervenção. 

Manter operacionais os meios de comunicação 

disponíveis: 

- Rede Rádio de Proteção Civil*;  

- Rede móvel (incluindo dois telefones satélite); 

- Rede fixa. 

 

Assegurar a formação e treino dos operadores de 

comunicações.  
 

Nota: A descrição detalhada de equipamentos e procedimentos 
de transmissões bem como a listagem de contactos é parte 
integrante deste Plano e respetivos anexos. 

 
(*) – O Diagrama da rede Rádio encontra-se no Anexo VI do presente Plano. 
 
 
Compete ao COS estabelecer o plano de comunicações para o teatro de operações, sendo 

estas feitas via rádio, através das redes de cada APC. 

 

O PCO é o local onde de encontram os meios de comunicação adequados à coordenação do 

PEEE, onde se centralizam as comunicações com os diversos grupos de intervenção e com o 

exterior. 

 

A comunicação entre o PCO e os centros de alojamento de populações estabelecidos, será 

efetuada via redes de telefones móveis ou fixos, ou, no caso de necessidade, através da rede 

das forças de segurança destacadas nesses locais. 

 
As comunicações nos locais de intervenção de combate ao sinistro entre os diferentes APC e 

seus coordenadores serão feitas oralmente ou, na sua impossibilidade, via rádio. 
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4. Gestão da Informação de Emergência 
 
 
Quadro 11 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 4 – Gestão de Informação 
 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO: Diretor do Plano 

MISSÃO ENTIDADES 

INTERVENIENTES Prioridades: Funções: 

COS 

 

Assegurar a gestão de 

informação de emergência entre 

entidades atuantes nas 

operações e às entidades 

intervenientes no plano, com 

vista a definir prioridades de 

defesa e estratégia de atuação. 

Recolher informação relativa a: 

- Pontos de situação e perspetivas de evolução 

futura: 

    - Área territorial afetada � Via entidades atuantes; 

    - Trânsito � Via GNR; 

    - Tipo de estruturas afetadas� Via SMPC (Plano); 

- Cenários e resultados de modelos de previsão: 

    - Cabe ao COS perspetivar cenários futuros com 

base nas informações recolhidas e no tipo de 

ocorrência. 

- Dados ambientais e sociais: 

    - Meteorologia e previsões � Via Instituto de 

Meteorologia; 

    - Dados sobre a população afetada � Via SMPC 

(Plano); 

- Outras informações: 

- Exemplo: Informação sobre a situação dos 

concelhos limítrofes face à ocorrência, etc. 

Gabinete de 

Comunicação – 

CME 

 

Assegurar a gestão de 

informação de emergência à 

população.  

 

Difundir a informação às entidades transmissoras, 

tendo em conta as orientações emanadas pelo Diretor 

do Plano: Alerta de perigo, Instruções do Diretor do 

Plano, Medidas de autoproteção, Outros. 

- Rádio Voz da Ria 

- GNR 

- Equipa 

Operacional do 

SMPC – CME 

- Outros meios de 

Comunicação 

Social 

 

Transmitir a informação difundida 

pelo Gabinete de Comunicação à 

população. 

 

Transmitir toda a informação útil à população, através 

de megafones portáteis, Rádio Voz da Ria e outros 

meios de comunicação social. 

 
 
 
 
 



                                                     
               Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Estarreja 
 
 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012  41/123 
 

 
���� Organização da Área de Intervenção de Gestão da Informação de Emergência 

 

Funções do SMPC, Gabinete de Comunicação e GNR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 

ELEMENTOS DO SMPC 
 
���� Recolher e deslocar para o 

teatro de operações a 
documentação necessária ao 
desenvolvimento e tomada de 
decisões no âmbito do PMEE; 

���� Manter uma lista atualizada de 
contactos e moradas de 
entidades que possam 
disponibilizar recursos 
humanos ou materiais; 

���� Registar o n.º estimado de 
elementos dos APC envolvidos; 

���� Anotar todos os 
acontecimentos relativos a 
comunicações: hora a que são 
efetuados os contactos e a 
receção de chamadas 
externas, e conteúdo da 
comunicação; 

���� Manter e arquivar toda a 
documentação que venha a ser 
desenvolvida durante a 
ativação do Plano. 

 

GABINETE DE 
COMUNICAÇÃO – CME 

 
���� Garantir que todas as 

informações do presente 
Plano se encontram 
disponíveis no PCO; 

���� Solicitar periodicamente 
um ponto de situação do 
evoluir do sinistro, junto 
do Diretor do Plano e 
registar a informação; 

���� Discutir e aprovar toda a 
informação prestada a 
entidades/pessoas 
externas, com a CMPC e 
com o COS; 

���� Informar a comunicação 
social e outras entidades 
exteriores sobre o 
desenvolvimento da 
situação; 

���� Preparar a informação 
escrita e, se possível, e 
entendido como útil, 
informação fotográfica 
para distribuição aos 
órgãos de Comunicação 
Social. 

 

GNR 
 
���� Impedir qualquer fuga 

de informação para o 
exterior e limitar a 
captação de imagens 
ou sons por parte dos 
Meios de Comunicação 
Social para além do 
estabelecido pelo 
Gabinete de 
Comunicação da CME. 
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5. Procedimentos de Evacuação 
 
 
 
Quadro 12 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 5 – Procedimentos de Evacuação 
 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO: Diretor do Plano 

MISSÃO ENTIDADES 

INTERVENIENTES Prioridades: Funções: 

- COS 

- GNR 

- Avaliar as necessidades face ao sinistro e definir a estratégia de evacuação; 

 

- Assegurar a coordenação dos procedimentos de evacuação e movimentação das 

populações. 

SMPC 

 

 

-Colaborar com o COS. 

 

-Orientar a evacuação e 

movimentação das populações, 

face às necessidades. 

- Informação sobre zonas de concentração local e de 

irradiação e itinerários de evacuação, bem como de 

possíveis abrigos � Via Plano 

 

- Abertura de corredores de circulação de 

emergência; 

 

- Controlo de acesso às áreas afetadas; 

 

- Controlo do tráfego através de circuitos alternativos 

às vias intransitáveis; 

 

- Controlo do tráfego rodoviário em redor do teatro 

de operações, de modo a que a movimentação das 

populações não interfira com a mobilidade das forças 

de intervenção. 
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���� Organização da Área de Intervenção de Procedimentos de Evacuação 

 

Funções do COS, Bombeiros e GNR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS 
 
���� Coordenar as ações 

necessárias à abertura de 
corredores de circulação 
de emergência, controlo de 
acesso às áreas afetadas e 
controlo de tráfego; 

���� Comunicar a evacuação às 
equipas de emergência dos 
estabelecimentos. 

 

BOMBEIROS 
 
���� Comunicação da evacuação 

aos ocupantes de edifícios e 
áreas afetadas; 

���� Dirigir os ocupantes de 
zonas sinistradas até às 
saídas, encaminhando-as 
para as Forças de Segurança 
no exterior de instalações; 

���� Realizar rondas de controlo 
de cada zona sinistrada, 
assegurando que todos os 
ocupantes foram evacuados; 

���� Na presença de ocupantes 
com dificuldades de 
locomoção ou outra 
deficiência, auxiliá-los na 
evacuação. 

 

GNR 
 
���� Coordenar as ações 

necessárias à abertura de 
corredores de circulação 
de emergência, controlo 
de acesso às áreas 
afetadas e controlo de 
tráfego, para garantir a 
segurança das pessoas a 
evacuar; 

���� Comunicar a evacuação a 
todos os ocupantes da 
zona do sinistro; 

���� Dirigir os ocupantes das 
zonas a evacuar até ao 
local de concentração; 

���� Manter a ordem pública e 
tranquilizar as pessoas 
no ponto de 
concentração; 

���� Limitar as informações a 
prestar às pessoas 
evacuadas ao 
estritamente definido 
pela Chefia. 

 

PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 
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6. Manutenção da Ordem Pública 
 

 

Quadro 13 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 6 – Manutenção da Ordem Pública 
 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO: GNR 

MISSÃO ENTIDADES 

INTERVENIENTES Prioridades: Funções: 

GNR 

 

 

Manter a segurança, controlar os 

processos de evacuação e 

circulação de tráfego. 

 

 

 

 

 

- Limitar o acesso às zonas de sinistro e de apoio, de 

modo a que as forças de intervenção possam atuar 

sem constrangimentos, devendo criar barreiras e 

outros meios de controlo; 

 

- Disponibilizar os efetivos necessários para 

condicionar o trânsito nas imediações dos 

estabelecimentos e da zona afetada;  

 

- Se for decretado o recolher obrigatório, compete à 

GNR fazer o patrulhamento nas zonas evacuadas, 

com vista a impedir roubos e pilhagens; 

 

- Controlar as zonas de apoio, nomeadamente as 

zonas de realojamento e zonas de abastecimento. 

 

- Impedir o acesso à zona do sinistro e à zona de 

apoio a elementos não pertencentes aos APC ou 

entidades externas convocadas 
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7. Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 
 

 

Quadro 14 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 7 – Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 
 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO: Autoridade de Saúde do Município 

MISSÃO ENTIDADES 

INTERVENIENTES Prioridades: Funções: 

- Centro Hospitalar 

do Baixo Vouga, 

EPE 

 

- Centro de Saúde 

de Estarreja 

 

- INEM  

 

- BVE 

 

Assegurar o socorro das vítimas, 

encaminhando-as para os locais 

apropriados. 

Assegurar a saúde pública. 

 

 
 
 
 

- Identificar e assegurar os meios necessários; 
 
- Acolhimento e tratamento de sinistrados de acordo 
com o Plano de Emergência Interno do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga, EPE; 
 
- Estabelecer a ligação aos hospitais de evacuação, 
prestando informações sobre o tipo de ocorrência; 
 
- Montar e gerir postos de triagem e de assistência 
pré-hospitalar; 
 
- Proceder ao controlo ambiental, de doenças e da 
qualidade dos bens essenciais. 
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���� Organização da Área de Intervenção de Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

 

Funções da Autoridade de Saúde, Bombeiros e INEM: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Socorro e Salvamento 
 
 

Quadro 15 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 8 – Socorro e Salvamento  
 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO: Bombeiros Voluntários de Estarreja 

MISSÃO ENTIDADES 

INTERVENIENTES Prioridades: Funções: 

- BVE 

 

- INEM 

Assegurar os procedimentos 

relativos às atividades de socorro 

e combate/controlo de situações 

de acidente. 

- Avaliar, combater e controlar o acidente que 

provocou a ativação do plano; 

 

- Mitigar os prejuízos produzidos tanto nas pessoas 

como em bens materiais e no meio ambiente. 

 

 

 

AUTORIDADE DE SAÚDE 
 
���� Preparar e manter 

atualizado um registo de 
meios humanos e recursos 
materiais a disponibilizar 
em situações de 
emergência; 

���� Assegurar, a única cadeia 
de comando para a área 
de intervenção médico-
sanitária. 

 

BOMBEIROS 
 
���� Prestar assistência a pessoas 

presentes em edifícios ou 
instalações afetadas ou, 
pessoal das equipas de 
socorro que tenham sofrido 
lesões ou ferimentos; 

���� Verificar, no local, o estado 
físico e psicológico de 
vítimas do acidente e, 
assegurando que se mantêm 
calmos e conscientes e, que 
o seu estado físico 
permanece estabilizado. 

INEM 
 
���� Montar e gerir postos de 

triagem, de assistência 
pré-hospitalar e de 
evacuação secundária; 

���� Prestar auxílio na 
estabilização de vítimas 
graves; 

���� Avaliar e classificar as 
vítimas de acordo com a 
gravidade dos ferimentos 
/ estado de saúde; 

���� Enviar as vítimas para as 
Unidades Hospitalares 
mais próximas, de acordo 
com o definido pela 
Autoridade de Saúde. 

 

SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 
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9. Serviços Mortuários 
 

Quadro 16 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 9 – Serviços Mortuários 
 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO: Autoridade de Saúde do Município 

MISSÃO ENTIDADES 

INTERVENIENTES Prioridades: Funções: 

GNR 

 

- Recolha e transporte de vítimas mortais para os 

locais adequados; 

 

- Estabelecimento de morgues provisórias; 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal 

 

Assegurar a correta gestão de 

vítimas mortais. 

 

- Identificação e entrega dos corpos para 

sepultamento. 

 
 

É da responsabilidade da Autoridade de Saúde Concelhia e da sua equipa, como o apoio das 

entidades competentes: 

• Numerar, identificar e escolher o local de armazenamento de mortos, caso seja necessário; 

• Informar à CMPC, sempre que possível, o número de mortos e a sua distribuição 

geográfica; 

• Informar à CMPC qualquer situação que ponha em risco a saúde pública da população; 

• Estabelecer locais de reunião de mortos nomeadamente nas mortuárias existentes ou 

noutros locais a definir, com a colaboração das entidades competentes. 

 
 
Em cenários com elevado número de vítimas, a recolha e o depósito de cadáveres são tarefas 

muito sensíveis que devem ser levadas a cabo através de rigorosos procedimentos, devido à 

sua enorme importância nos aspetos que se prendem com a investigação forense, quando, 

face ao tipo de ocorrência, haja necessidade de a realizar. Esta tarefa deve ser controlada pela 

GNR que, para tal, colabora com a Autoridade de Saúde. 

 

Os locais de reunião de vítimas mortais devem ser em instalações onde haja um piso em 

espaço aberto, plano e de fácil limpeza, com boa drenagem, boa ventilação natural, provido de 

água corrente e energia elétrica. Deverão ainda ser tidas em conta as acessibilidades, as 

comunicações, a privacidade, a disponibilidade e as facilidades de segurança. 
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10. Protocolos / Contratos 
 
 
Quadro 17 – ÁREA DE INTERVENÇÃO 10 – Protocolos/Contratos 
 

MISSÃO ENTIDADES 

INTERVENIENTES Prioridades: Funções: 

- ANPC 

- CME 

- AHBVE 

 

Protocolo para o enquadramento 

de pessoal destinado a integrar 

as equipas de intervenção 

permanente 

- Assegurar o socorro, através de uma equipa 

específica, por um período semanal de 40 horas, de 

acordo com um plano de horário elaborado pelo 

Comandante do Corpo de Bombeiros; 

Rádio Voz da Ria  

 

Contrato: Serviços de 

radiodifusão local, para a 

divulgação das atividades 

municipais, emissão de 

programas de fomento turístico – 

cultural e serviços de apoio à 

Proteção Civil de Estarreja 

- Produzir programas de sensibilização no âmbito da 

Proteção Civil; 
 

- Difundir informações gerais, no âmbito da Proteção 

Civil e dos trabalhos desenvolvidos pelo Município de 

Estarreja, nesta área; 
 

- Divulgação/informação de qualquer acidente que se 

justifique pela sua dimensão, segundo o critério do 

Comando dos BVE; 
 

- Interromper as suas emissões para informar a 

população de algum acontecimento relativo a 

acidente; 
 

- Estar permanentemente contactável, fazendo parte 

da lista de contactos de Proteção Civil; 
 

- Em caso de emergência, difundir instruções 

emanadas pelo Serviço Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


