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1. CONCEITO DE ACTUAÇÃO 

O conceito de actuação visa estabelecer os princípios orientadores a aplicar 

numa operação de emergência de protecção civil, definindo a missão, tarefas e 

responsabilidades dos diversos agentes, organismos e entidades intervenientes 

e identificando as respectivas regras de actuação. Em ordem a assegurar a 

criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido e eficiente, dos 

recursos disponíveis, será também pertinente tipificar as medidas a adoptar 

para resolver ou atenuar os efeitos, decorrentes de um acidente grave ou 

catástrofe. 

1.1. Director do PMEPCF 

O Director do PMEPCF é o Presidente da Câmara Municipal e, de acordo com o 

artigo 35º da Lei 27/2006, compete-lhe, no exercício de funções de responsável 

municipal da política de protecção civil, desencadear, na iminência ou 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as acções de protecção civil de 

prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequada a cada caso. 

1.2. Comissão Municipal de Protecção Civil 

No Município do Fundão está definida a Comissão Municipal de Protecção Civil 

que, de acordo com a lei 65/2007 artigo 3º, é o organismo que assegura que 

todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às 

operações de protecção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou 

decorrentes de acidente grave ou catástrofe, se articulam entre si garantindo os 

meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto.  

É o Presidente da Câmara Municipal que convoca e preside à Comissão 

Municipal de Protecção Civil ou, na sua ausência ou impedimento, quem por ele 

for designado. Em casos excepcionais, quando por razões de celeridade do 

processo se justificar, não se conseguir em tempo considerado útil, juntar todos 

os elementos da Comissão Municipal de Protecção Civil, poderá este órgão 

iniciar funções com o mínimo de quatro elementos integrantes da Comissão. 
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De acordo com o ponto 2 do artigo 3º da Lei nº65/2007, a Comissão Municipal 

de Protecção Civil é constituída por: 

a) O Presidente da Câmara Municipal, que preside; 

b) O Comandante Operacional Municipal; 

c) Um elemento do comando de cada corpo de bombeiros existente no 

Município; 

d) Um elemento de cada uma das forças de segurança presentes no 

Município; 

e) A autoridade de saúde do Município; 

f) O dirigente máximo da unidade de saúde local ou o coordenador da 

UCSP-CS Fundão e o director do hospital da área de influência do 

Município, designados pelo director geral da saúde; 

g) Um representante do serviço da segurança social e solidariedade; 

h) Os representantes de outras entidades e serviços implantados no 

Município, cujas actividades e áreas funcionais possam, de acordo com 

os riscos existentes e as características da Região, contribuírem para as 

acções de protecção civil. 

De acordo com o ponto 3 do artigo 3º da Lei nº65/2007, são competências das 

comissões municipais de protecção civil, as atribuídas por lei às comissões 

distritais de protecção civil que se revelem à realidade e dimensão do Município, 

designadamente as seguintes: 

Comissão Municipal de Protecção Civil do Fundão 

Convocação 
 Presidente da Câmara Municipal do Fundão ou o 

Vice-Presidente em sua substituição 

Composição 

 Presidente da Câmara; 

 Vice-Presidente da câmara e titular do pelouro da 

protecção civil; 
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 Comandante Operacional Municipal;   

 Um elemento do Comando dos Bombeiros 

Voluntários do Fundão; 

 Um elemento do Comando do DTER da GNR do 

Fundão; 

 Coordenadora da USP – CS do Fundão; 

 Um representante do Hospital Cova da Beira no 

Fundão; 

 Coordenadora do UCSP – CS Fundão; 

 Um representante do Centro Distrital da Segurança 

Social; 

 O Representante das Juntas de Freguesia do 

Concelho; 

 O Provedor da Santa Casa da Misericórdia do 

Fundão. 

Competência 

 Accionar a elaboração do Plano Municipal de 

Emergência, remetê-lo para aprovação pela 

Comissão Nacional de Protecção Civil e acompanhar 

a sua execução; 

 Acompanhar as políticas directamente ligadas ao 

sistema de protecção civil que sejam desenvolvidas 

por agentes públicos; 

 Determinar o accionamento dos planos, quando tal 

se justifique; 

 Garantir que as entidades e instituições que 

integram a CMPC accionam, ao nível municipal, no 

âmbito da sua estrutura orgânica e das suas 

atribuições, os meios necessários ao 

desenvolvimento das acções de protecção civil; 

 Difundir comunicados e avisos às populações e às 

entidades e instituições, incluindo os órgãos de 
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comunicação social. 

Lei  Lei nº 65/2007 de 12 de Novembro 

 

De acordo com os pontos 3 e 4 do artigo 11º da lei nº 65/2007, a coordenação 

institucional é assegurada, a nível municipal, pela CMPC que integra 

representantes das entidades cuja intervenção se justifique em função de cada 

ocorrência em concreto, sendo também responsável pela gestão da participação 

operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a desencadear.  

O local principal de funcionamento da CMPC é o edifício dos Paços do Concelho, 

sito na Praça do Município, nesta cidade. Em alternativa o Quartel dos 

Bombeiros Voluntários do Fundão, na impossibilidade de se realizar neste 

último, o Quartel da GNR do Fundão ou noutro local que as circunstâncias o 

exijam. Nas primeiras infraestruturas, a CMPC dispõe de mesa de reuniões, de 

um sistema de comunicações composto por rádios, telemóveis e ligação via 

Internet. Quer o local principal quer os locais alternativos, encontram-se em 

áreas de vulnerabilidade reduzida face aos principais riscos, possuem boas 

condições logísticas bem como uma boa rede de comunicação e 

telecomunicações. 

1.3. Sistema de Gestão Operacional 

Em relação ao Sistema de Gestão de Operações, é tido em conta o Sistema 

Integrado de Protecção e Socorro, doravante designado por SIOPS, no que 

respeita à definição da organização do posto de comando e do teatro de 

operações, de acordo com o artigo 16º ponto 2 do Decreto-Lei 134/2006 de 25 

de Julho. O comandante das operações de socorro é responsável por toda a 

actividade do posto de comando operacional. O teatro de operações organiza-

se em sectores a que correspondem zonas geográficas ou funcionais conforme 

o tipo de acidente e as opções estratégicas consideradas. Cada sector do teatro 

de operações tem um responsável conforme o artigo 17º do Decreto-Lei 

134/2006. Ainda no mesmo diploma prevê o artigo 18º a delimitação das zonas 

de intervenção; 
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 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 directa, sob a responsabilidade 

exclusiva do posto de comando operacional (artigo 19º D.L 134/2006). 

 Zona de Apoio (ZA) - É uma zona adjacente à ZS, de acesso 

condicionado, onde se concentram os meios de apoio logístico 

estritamente necessários ao suporte dos meios de intervenção ou onde 

estacionam meios de intervenção para resposta imediata (Artigo 20º D. L 

134/2006). 

 Zona de Concentração e Reserva (ZCR) - É uma zona do teatro de 

operações 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 (Artigo 

21º D.L 134/2006). 

 Zona de Recepção de Reforço (ZRR) - É uma zona de controlo e 

apoio logístico, sob a responsabilidade do centro de coordenação de 

operações distrital da área onde se desenvolve o sinistro, para onde se 

dirigem os meios de reforço atribuídos pelo Centro de Coordenação 

Operacional Nacional (CCON), antes de atingirem a ZCR no teatro de 

operações (Artigo 22º D.L 134/2006).  

1.4. Centro de Coordenação Operacional 

Nos termos do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro 

(SIOPS), os Centros de Coordenação Operacional são o garante do 

funcionamento de uma estrutura de comando destinada a funcionar sem 

ambiguidades sob o conceito de comando único, conforme o artigo 4º do 

Decreto-Lei 134/2006. O Centro de Coordenação Operacional Distrital (CCOD) 

assegura que todas entidades e instituições de âmbito distrital, imprescindíveis 

às operações de protecção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou 
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decorrente de acidente grave ou catástrofe, se articulam entre si garantindo os 

meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto. 

Com base no ponto 2 do artigo 4º da Lei nº27/2006, o CCOD intervém 

consoante a natureza do fenómeno, a gravidade e extensão dos seus efeitos 

previsíveis e destina-se a assegurar o controlo da situação com recurso a 

centrais de comunicação integrada e eventual sobreposição com meios 

alternativos. 

2. EXECUÇÃO DO PLANO 

O PMEPCF, como instrumento orientador da actividade de protecção civil a nível 

municipal, deverá compreender todas as fases do ciclo de emergência, isto é, a 

fase de prevenção e planeamento que se desenvolve antes das situações de 

emergência, a fase de socorro e assistência na iminência ou ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe e a fase de reabilitação após controlada a situação 

de emergência. 

As operações de protecção civil encontram-se organizadas de acordo com o 

Decreto-Lei 134/2006 SIOPS, que define um conjunto de estruturas, normas e 

procedimentos que asseguram que todos os agentes de protecção civil actuam, 

no plano operacional, articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da 

respectiva dependência hierárquica funcional. 

Segundo o mesmo Decreto-lei, o princípio do comando único assenta nas duas 

dimensões do SIOPS; a da coordenação institucional e a do comando 

operacional. Todas as instituições representadas nos CCO dispõem de 

estruturas de intervenção próprias que funcionam sob a direcção ou comando 

previstos nas leis orgânicas. A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) 

dispõe de uma estrutura operacional própria competindo-lhe assegurar o 

comando operacional das operações de socorro e ainda o comando operacional 

integrado de todos os corpos de bombeiros. 

A estrutura operacional das operações de protecção civil é composta pelo 

Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS), pela célula de 
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planeamento, operações e informações, pelas células de logística e meios 

especiais e pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). 

O sistema de gestão de operações é uma forma de organização operacional 

que se desenvolve de uma forma modular de acordo com a importância e o tipo 

de ocorrência e sempre que uma força de socorro de uma qualquer das 

organizações integrantes do SIOPS seja accionada para uma ocorrência. O 

chefe da primeira força a chegar ao local assume de imediato o comando da 

operação e garante a construção de um sistema evolutivo de comando e 

controlo da operação, sendo a decisão do desenvolvimento da organização da 

responsabilidade do comandante das operações de socorro.  

Em caso de activação do PMEPCF, o Director do Plano é o Presidente da 

Câmara Municipal ou quem por ele for designado. No uso das competências e 

responsabilidades que legalmente lhe estão atribuídas, no âmbito da direcção e 

coordenação das operações de protecção civil, o Presidente da Câmara 

Municipal, ou o seu legitimo substituto, envidará todos os esforços para facultar 

aos organismos intervenientes, sob a dependência da CMPC, as condições 

indispensáveis para assegurar o conjunto das acções a desenvolver. 

2.1. Fase de Emergência  

Nas primeiras horas após a ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, são 

providenciadas as condições e meios indispensáveis à minimização das 

consequências nefastas que prejudicam os cidadãos, o património e o 

ambiente. O COS em articulação com as autoridades de segurança procede à 

delimitação da ZS, ZA e ZCR, a ZRR está a cargo do CDOS de Castelo Branco. 

Assim as medidas a adoptar pelo Presidente da Câmara compreendem: 

- Convocar de imediato a CMPC. Esta declara a activação do PMEPCF e 

acciona-se o aviso às populações em perigo/risco; 

- Coordenar e promover a actuação dos meios de socorro de modo a 

controlar, o mais rapidamente possível, a situação e prestar o socorro 
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adequado às pessoas em perigo procedendo de imediato à sua busca e 

salvamento; 

- Manter-se permanentemente informado sobre a evolução da situação a 

fim de, em tempo útil, promover a actuação oportuna dos meios de 

socorro e salvamento; 

- Promover a evacuação dos feridos e doentes para os locais destinados 

ao seu tratamento; 

- Difundir, através dos órgãos de comunicação social ou por outros meios, 

os conselhos e medidas a adoptar pelas populações em risco; 

- Assegurar a manutenção da lei e da ordem e garantir a circulação nas 

vias de acesso necessárias para a movimentação dos meios de socorro e 

evacuação das populações em risco; 

- Coordenar e promover a evacuação das zonas de risco bem como as 

medidas para o alojamento, agasalho e alimentação das populações 

evacuadas; 

- Garantir assistência e bem-estar às populações atingidas promovendo a 

reunião das famílias, assegurando o transporte de pessoas, bens, água e 

combustível, providenciando a tomada de medidas tendo em vista a 

desobstrução, reparação e restabelecimento dos sistemas de águas e de 

saneamento; 

- Informar a CMPC da situação e solicitar os apoios e meios de reforço que 

considere necessários; 

- Promover a coordenação e actuação dos órgãos e forças municipais de 

protecção civil; 

- Promover as acções de mortuária adequadas à situação. 
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De acordo com a Lei 27/2006 cabe ao presidente da câmara municipal a 

declaração de estado de alerta. O acto que declara a situação de alerta 

menciona expressamente: 

a) A natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

b) O âmbito temporal e territorial; 

c) A estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a 

disponibilizar; 

De acordo com a mesma Lei, para além das medidas especialmente 

determinadas pela natureza da ocorrência, a declaração de situação de alerta 

dispõe expressamente sobre: 

a) A obrigatoriedade de convocação, consoante o âmbito, da CMPC; 

b) O estabelecimento dos procedimentos de coordenação técnica e 

operacional dos serviços e agentes de protecção civil bem como dos 

recursos a utilizar; 

c) O estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de 

coordenação da intervenção das forças e serviços de segurança; 

d) A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência. 

2.1.1. Agentes, entidades e organismos a notificar em 

situação de emergência 

Na fase de emergência serão notificados os seguintes agentes de protecção 

civil, entidades e organismos: 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Unidade de Saúde Pública 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Centro Distrital de Segurança Social 

 Órgãos de Comunicação Social 

 Juntas de Freguesia 

 Santa Casa da Misericórdia do Fundão 
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 ACICF 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Instituições/Empresas que prestam serviços no Município (EDP, PT, 

AdZC, Aquafundália - águas do Fundão S.A., REFER, CP, EP, SCUTVIAS, 

Beiragás, etc) 

 Serviços/Departamentos da Câmara Municipal do Fundão 

 Agrupamentos de Escuteiros 

 Estabelecimentos de Ensino 

2.1.2. Entidades intervenientes face à tipologia do risco que 

determinou a activação do Plano 

Tipologia de risco Principais entidades intervenientes 

Precipitação intensa 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Unidade de Saúde Pública 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

 Estradas de Portugal 

 SCUTVIAS 

Ciclones e 

Tempestades 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Juntas de Freguesia 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 
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Ondas de Calor 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Juntas de Freguesia 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

Vagas de Frio 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Juntas de Freguesia 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

Nevões e Geadas 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Juntas de Freguesia 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Serviços/Departamentos da C. M. do Fundão 

 SCUTVIAS 

 Estradas de Portugal 

Cheias e inundações 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Delegação de Saúde do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 
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 Santa Casa da Misericórdia do Fundão 

 Juntas de Freguesia 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Agrupamentos de Escuteiros 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

Secas 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 Unidade de Saúde Pública 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Juntas de Freguesia 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Agrupamentos de Escuteiros 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

Sismos 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Delegação de Saúde do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Santa Casa da Misericórdia do Fundão 

 Centro Distrital de Segurança Social 

 Juntas de Freguesia 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Agrupamentos de Escuteiros 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

Movimentos de massa 

em vertente 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 
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 Centro de Saúde do Fundão 

 Juntas de Freguesia 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Agrupamento de Escuteiros 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

Acidentes graves de 

tráfego (rodoviário, 

ferroviário, e aéreo) 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Unidade de Saúde Pública 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

 Estradas de Portugal 

 SCUTVIAS 

 REFER 

 CP 

 INAC 

Acidentes no 

transporte de 

mercadorias perigosas 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Delegação de Saúde do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

 Estradas de Portugal 

 SCUTVIAS 

Colapso de túneis, 

pontes e outras infra-

estruturas 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Unidade de Saúde Pública 
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 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

 Estradas de Portugal 

 SCUTVIAS 

Ruptura de Barragens 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Delegação de Saúde do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

 INAG 

Acidentes em 

condutas de 

transporte de 

substâncias perigosas 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Unidade de Saúde Pública 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

 Beiragás 

Acidentes em parques 

industriais 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Unidade de Saúde Pública 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 
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Acidentes em 

indústrias pirotécnicas 

e de explosivos 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Delegação de Saúde do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

Acidentes em 

instalações de 

combustíveis 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Unidade de Saúde Pública 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

Incêndios em edifícios 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Centro Distrital de Segurança Social 

 Santa Casa da Misericórdia do Fundão 

 Juntas de Freguesia 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

Colapso de estruturas 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Unidade de Saúde Pública 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 
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Incêndios florestais 

 Corpo de Bombeiros Voluntários do Fundão 

 GNR do Fundão 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de saúde do Fundão 

 Juntas de Freguesia 

 ICNB 

 Agrupamentos de Escuteiros 

 Sapadores Florestais 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

Acidentes de poluição 

 Corpo dos Bombeiros Voluntários do Fundão  

 GNR do Fundão 

 Unidade de Saúde Pública 

 Centro Hospitalar Cova da Beira - Fundão 

 Centro de Saúde do Fundão 

 Serviços/Departamentos da Câmara 

Municipal do Fundão 

2.2. Fase de Reabilitação 

A fase de reabilitação caracteriza-se pelo conjunto de acções e medidas de 

recuperação destinadas à reposição urgente da normalização das condições de 

vida das populações atingidas, ao rápido restabelecimento das infra-estruturas 

e dos serviços públicos e privados essenciais, fundamentalmente o 

abastecimento de água e de energia. Assim esta fase compreenderá as 

seguintes acções: 

- Promover o regresso das populações, bens e animais deslocados; 

- Promover a demolição, desobstrução e remoção dos destroços ou 

obstáculos a fim de restabelecer a circulação e evitar perigo de 

desmoronamentos; 
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- Proceder à análise e quantificação dos danos pessoais e materiais 

elaborando um relatório sobre as operações realizadas; 

- Proceder à reparação e atenuação dos danos psicológicos nas 

populações afectadas. 

3. ARTICULAÇÃO E ACTUAÇÃO DE AGENTES, ORGANISMOS E 

ENTIDADES 

De acordo com a Lei 27/2006 são agentes de protecção civil, de acordo com as 

suas atribuições próprias: 

a) Os corpos de bombeiros; 

b) As forças de segurança; 

c) As forças armadas; 

d) As autoridades marítima e aeronáutica; 

e) O INEM e demais serviços de saúde; 

f) Os sapadores florestais. 

A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais agentes e 

de harmonia com o seu estatuto próprio, funções de protecção civil nos 

domínios de intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária e social. 

Os Organismos e Entidades são todos os serviços e instituições, públicos e 

privados, com dever especial de cooperação com agentes de protecção civil ou 

com competências específicas em domínio com interesse para a prevenção, a 

atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente. Entre eles contam-

se: 

a) Associações humanitárias de bombeiros voluntários; 

b) Serviços de segurança; 

c) Instituto Nacional de Medicina Legal; 

d) Instituições de Segurança e Solidariedade Social; 

e) Instituições com fins de socorro e solidariedade; 

f) Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, 

indústria e energia, transportes, comunicações, recursos hídricos e 

ambiente; 
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g) Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas e 

privadas, dos portos e aeroportos. 

Estes agentes, organismos e entidades, sem prejuízo das suas estruturas de 

direcção, comando e chefia, articulam-se a nível operacional, de acordo com o 

SIOPS sob o princípio de um comando único. 

3.1. Missão dos Agentes de Protecção Civil 

3.1.1. Fase de Emergência 

Corpos de Bombeiros (Bombeiros Voluntários do Fundão) 

 Proceder ao reconhecimento, avaliando o tipo de ocorrencia, o 

local e a extensão, assim como o numero possivel de vitimas e 

os meios de reforço necessário; 

 Prevenção e o combate a incêndios; 

 Socorro às populações em caso de incêndios, inundações, 

desabamentos e de um modo geral, em todos os acidentes; 

 Participar em acções de busca e salvamento; 

 Socorro a náufragos e Busca subaquática; 

 Socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a 

urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema integrado de 

emergência médica; 

 Assegurar a evacuação primária; 

 Promover o abastecimento de água às populações 

necessitadas; 

 Colaborar nas acções de mortuária; 

 Exercem outras actividades no âmbito das suas competências. 
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Forças de Segurança (GNR - DTER do Fundão) 

 Preservação da segurança dos cidadãos e da protecção da 

propriedade; 

 Isolamento de áreas; 

 Controle de tráfego rodoviário e restrições de circulação; 

 Operações de busca, salvamento e evacuação; 

 Operação de segurança no teatro de operações; 

 Abertura de corredores de emergência/evacuação; 

 Colabora nas acções mortuárias; 

 Colabora nas acções de aviso às populações; 

 Exercem outras actividades no âmbito das suas competências. 

 

INEM e demais serviços de saúde (SBV do INEM, Centro 

de Saúde do Fundão, CHCB - Fundão) 

 Coordena todas as actividades de saúde em ambiente pré-

hospitalar; 

 Triagem, evacuação primária e secundária; 

 Referenciação e transporte para as unidades de saúde 

adequadas; 

 Montagem de postos médicos avançados; 

 Colabora nos serviços mortuários; 

 Organiza o registo de feridos e mortos; 

 Assegura os cuidados de saúde nos centros de acolhimento 

provisório; 

 Apoio psicológico às vitimas no local da ocorrência, com vista à 

sua estabilização emocional.  
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 Exercem quaisquer outras actividades no âmbito das suas 

competências. 

 

Sapadores Florestais 

 Prevenção dos incêndios florestais; 

 Silvicultura preventiva; 

 Primeira intervenção e apoio ao combate aos incêndios 

florestais; 

 Operações de rescaldo; 

 Sensibilização do público para normas e condutas em matéria 

de acções de prevenção, do uso do fogo e da limpeza da 

floresta. 

 

Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo do Fundão) 

 Participa em acções de busca e salvamento; 

 Socorro e assistência sanitária, psicologica e social; 

 Colabora na evacuação, transporte de desalojados e ilesos; 

 Instalações de alojamento temporário; 

 Montagem de posto de triagem; 

 Colabora em acções de mortuária; 

 Intervenção no apoio de âmbito geral. 
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3.1.2. Fase de Reabilitação 

Corpos de Bombeiros (Bombeiros Voluntários do Fundão) 

 Rescaldo e Vigilância; 

 Apoio às populações no regresso às suas habitações, quando 

devidamente autorizado; 

 Apoio na distribuição de alimentos, água potável e agasalhos. 

 

Forças de Segurança (GNR do Fundão) 

 Detectar, investigar e prevenir as actividades criminosas; 

 Impedir o acesso à zonas de sinistro, caso exista risco para a 

segurança publica ou necessidade de preservar vestigios; 

 Orientar o transito para facilitar o acesso à zona de sinistro; 

 Assegurar a protecção dos bens que fiquem abandonados. 

 

INEM e demais serviços de saúde (SBV do INEM, Centro 

Saúde do Fundão, CHCB - Fundão) 

 Apoio psicológico contínuo às vítimas e posterior referenciação 

para as entidades adequadas; 

 

Sapadores Florestais 

 Vigilância; 

 Sensibilização do público para normas e condutas em matéria 

de acções de prevenção, do uso do fogo e da limpeza da 

floresta. 
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Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo do Fundão) 

 Apoio psicossocial; 

 Apoio na distribuição de roupas e alimentos às populações 

evacuadas; 

 Acompanhamento contínuo às pessoas nos abrigos provisórios. 

3.2. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

3.2.1. Fase de Emergência 

Fornecimento de Informação de Carácter Técnico e 

Cientifico 

Responsável: Câmara Municipal do Fundão (DOPQV, Divisão de 

Gestão Urbanistica, Divisão de Serviços e Obras Municipais e 

Gabinete de PC e Florestal). 

Colaboradores: Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra e Departamento de Ciências Aeroespaciais da 

Universidade da Beira Interior. 

 Apoio técnico e cientifico permanente à Comissão Municipal de 

Protecção Civil. 

 

 

Apoio Logístico 
Alimentação, alojamento e agasalhos 

Responsável: Câmara Municipal (Divisão de Educação, acção social e 

desenvolvimento); 

Colaboradores: Santa Casa da Misericórdia do Fundão, Centro Distrital de 

Segurança Social de Castelo Branco – Serviço local Fundão, Representante 

dos Presidentes das Juntas de Freguesia, Núcleo Concelhio da Cruz 

Vermelha Portuguesa, Associação Comercial e Industrial do Concelho do 
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Fundão, Presidentes dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos Escolares. 

 Promove a inventariação dos meios e recursos, 

designadamente no âmbito da alimentação, agasalhos, material 

sanitário e outros, e dos locais para a construção de abrigos de 

emergência; 

 Confecção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido 

nas acções de socorro e às vitimas; 

 Instalação e gestão de campos de desalojados; 

 Prepara um sistema de recolha de dádivas; 

 Determina com maior exactidão possível o dispêndio diário dos 

meios e recursos em alimentação e alojamentos a utilizar. 

 

Apoio Logístico 
Combustíveis, transporte, manutenção e reparação de 

material 

Responsável: Câmara Municipal do Fundão (Divisão de Serviços e Obras 

Municipais); 

Colaboradores: Delegado da EDP, Delegado da Beiragás, Delegado da 

Empresa das Aguas do Zêzere e do Côa, Aquafundália - águas do Fundão 

S.A., Delegado das Estradas de Portugal, Delegado da SCUTVIAS; Delegado 

da Portugal Telecom, S.A, REFER, CP, Rodoviária da Beira Interior, Auto 

Transportes do Fundão, Transportes Serra e Filhos, Araujotur – Viagens 

Turismo da Beira. 

 Desobstrução das vias de comunicação e itinerários de socorro; 

 Manutenção e reparação das viaturas afectas à situação de 

emergência; 

 Manutenção, reparação e reforço das redes eléctrica, de águas, 

serviços de gás e telecomunicações essenciais à emergência; 
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 Reforço das telecomunicações; 

 Criação de rede de transportes alternativos e complementares. 

 

Gestão de Voluntários 

Responsável: Câmara Municipal do Fundão (Divisão de educação, acção 

social e desenvolvimento); 

Colaboradores: Santa Casa da Misericórdia do Fundão; Núcleo Concelhío 

da Cruz Vermelha Portuguesa; Agrupamento CXX do Fundão; Agrupamento 

801 de Valverde; Agrupamento 1141 de Alpedrinha, Agrupamento 1057 de 

Soalheira; Associação das Guias de Portugal – 1ª Companhia do Fundão; 

Gardunha Viva Associação de Montanhismo do Fundão; Caminheiros da 

Gardunha; Grupos Paroquiais de Solidariedade e Benevolência. 

 Acolhimento de todo o pessoal voluntário não especializado; 

 Elaboração e manutenção actualizada da lista do pessoal 

voluntário não especializado; 

 Constituição de grupos de voluntários não especializados de 

acordo com as necessidades.  

 

Assistência Sanitária e Social 

Responsável: Autoridade de Saúde Concelhia 

Colaboradores: Câmara Municipal do Fundão; Centro Hospitalar Cova da 

Beira – Hospital do Fundão; Centro de Saúde do Fundão e Centro Regional 

da Segurança Social do Fundão. 

 Constituição de posto de triagem; 

 Controlo de doenças transmissíveis; 

 Apoio psicológico às vitimas; 
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 Estabelecimento de locais de depósitos de vitimas mortais; 

 Estabelecimento de locais para sepultamento de emergência. 

 

Radiocomunicação de Emergência 

Responsável: Serviço Municipal de Protecção Civil 

Colaboradores: ANPC, Operadores de comunicações móveis e fixas, Rede 

de rádio amadores.  

 Disponibilização e manutenção funcional das redes radio e 

telecomunicação; 

 Reforço das comunicações. 

 

Informação Pública 

Responsável: Câmara Municipal do Fundão  

Colaboradores: Rádio Jornal do Fundão, Rádio Cova da Beira, Jornal do 

Fundão 

 Gestão e manutenção da informação sobre todos os aspectos 

relacionados com a situação e emergência; 

 A garantia periódica de realização de comunicados à população; 

 Preparação e difusão de avisos, informações e medidas de 

autoprotecção. 
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3.2.2. Fase de Reabilitação 

Fornecimento de Informação de Carácter Técnico e 
Cientifico 

Responsável: Câmara Municipal do Fundão (DOPQV; Divisão de Gestão 

Urbanistica; Divisão de Serviços e Obras Municipais; Gabinete de PC e 

Florestal; Divisão de Educação, Acção Social e desenvolvimento). 

Colaboradores: Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e 

Departamento de Ciências Aeroespaciais da Universidade da Beira Interior. 

 Analise e quantificação dos danos pessoais e materiais; 

 Elaboração de estudos para a reabilitação em geral, dos 

monumentos e outros bens culturais, de instalações e infra-

estruturas de serviços e bens essenciais; 

 Investigação no domínio de novos equipamentos e tecnologias 

adequados à busca, salvamento e prestação de socorro e 

assistência; 

 Elaboração de estudos para a reabilitação dos recursos 

naturais. 

 

Apoio Logístico 
Alimentação, alojamento e agasalhos 

Responsável: Câmara Municipal do Fundão (Divisão de educação, acção 

social e desenvolvimento); 

Colaboradores: Santa Casa da Misericordia do Fundão, Centro Distrital 

Segurança Social de Castelo Branco – Serviço local do Fundão, 

Representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia, Núcleo Concelhio da 

Cruz Vermelha Portuguesa, Associação Comercial e Industrial do Concelho 

do Fundão, Presidentes dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos 

Escolares. 
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 Prepara um sistema de recolha de dádivas. 

 

 

Apoio Logístico 

Combustíveis, transporte, manutenção e reparação de 
material 

Responsável: Câmara Municipal do Fundão (Divisão de Serviços e Obras 

Municipais); 

Colaboradores: Delegado da EDP, Delegado da Beiragás, Delegado da 

Empresa das Aguas do Zêzere e do Côa, Aquafundália – águas do Fundão 

S.A, Delegado das Estradas de Portugal, Delegado da SCUTVIAS, Delegado 

da Portugal Telecom, S.A, REFER, CP, Rodoviária da Beira Interior, Auto 

Transportes do Fundão, Transportes Serra e Filhos, Araujotur – Viagens 

Turismo da Beira. 

 Manutenção das vias de comunicação e itinerários de socorro; 

 Inspecção de edifícios e estruturas que ameaçam ruir e dos 

depósitos de combustíveis líquidos e de gases; 

 Demolição de edifícios; 

 Restabelecimento do fornecimento de água e de energia; 

 Manutenção das telecomunicações. 

 

Gestão de Voluntários 

Responsável: Santa Casa da Misericórdia do Fundão 

Colaboradores: Núcleo Concelhio da Cruz Vermelha Portuguesa; 

Agrupamento CXX do Fundão; Agrupamento 801 de Valverde; Agrupamento 

1141 de Alpedrinha;  Agrupamento 1057 de Soalheira; Associação das Guias 

de Portugal – 1ª Companhia do Fundão; Gardunha Viva – Associação de 
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Montanhismo do Fundão; Caminheiros da Gardunha; Grupos Paroquiais de 

Solidariedade e Benevolência. 

 O acolhimento de todo o pessoal voluntário não especializado; 

 Elaboração e manutenção actualizada da lista do pessoal 

voluntário não especializado; 

 Constituição de grupos de voluntários não especializados de 

acordo com as necessidades.   

 

Assistência Sanitária e Social 

Responsável: Autoridade de Saúde Concelhia 

Colaboradores: Câmara Municipal do Fundão; Centro Hospitalar Cova da 

Beira – Hospital do Fundão; Centro de Saúde do Fundão e Centro Regional 

da Segurança Social do Fundão. 

 Proposta de acções de vacinação; 

 Difusão de recomendações de carácter sanitário; 

 Atenuação dos danos psicológicos na população. 

 

Radiocomunicação de Emergência 

Responsável: Serviço Municipal de Protecção Civil 

Colaboradores: ANPC, Operadores de comunicações móveis e fixas, Rede 

de rádio amadores.  

 Disponibilização e manutenção funcional das redes radio e 

telecomunicação; 

 Reforço das comunicações. 
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Informação Pública 

Responsável: Câmara Municipal do Fundão  

Colaboradores: Rádio Jornal do Fundão, Rádio Cova da Beira, Jornal do 

Fundão 

 Gestão e manutenção da informação sobre todos os aspectos 

relacionados com a situação e emergência; 

 A garantia periódica de realização de comunicados à população; 

 Preparação e difusão de avisos, informações e medidas de 

auto-protecção. 

 


