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ZRR ZRR ZRR ZRR ––––    Zona de Recepção e Reserva 

ZS ZS ZS ZS ––––    Zona de Sinistro 
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PPPPARTE ARTE ARTE ARTE IIIIIIII – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA 
A PARTE II DESTINA-SE A DEFINIR A ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA, TIPIFICANDO AS 

MISSÕES E MODO DE ATUAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL E 

DEMAIS ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO. 

    

1.1.1.1. Conceito de atuaçãoConceito de atuaçãoConceito de atuaçãoConceito de atuação    

Em situação de acidente grave ou catástrofe, e no caso de perigo de ocorrência destes acontecimentos, são 

desencadeadas operações municipais de proteção civil, com vista a possibilitar a unidade de direção das 

ações a desenvolver, a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a adequação das medidas 

de caráter excecional a adotar. Para o efeito, o sistema municipal de proteção civil, sob a responsabilidade da 

Presidente da Câmara, é dotado de um SMPC, de uma CMPC e de um COM (a nomear). 

De acordo com a importância e tipo de ocorrência, o sistema municipal de proteção civil desencadeia a 

resposta adequada a boa gestão das operações e, quando tal se justificar, o Comandante das Operações de 

Socorro (COS) constitui um posto de comando operacional para dirigir as operações no local da ocorrência e 

apoiar o responsável das operações na preparação das decisões e na articulação dos meios no teatro de 

operações. 0 Posto de Comando Operacional deve manter a ligação permanente com a Comissão Municipal de 

Proteção Civil. 

A gestão do teatro de operações será flexível, de modo a adaptar-se a situações mais ou menos complexas e 

organiza-se em sectores a que correspondem zonas geográficas ou funcionais (zona de sinistro - ZS; zona de 

apoio - ZA; zona de concentração e reserva - ZCR; zona de receção de reforços - ZRR) conforme o tipo de 

acidente e as opções estratégicas consideradas. 

As zonas de intervenção configuram-se como áreas circulares adaptadas às circunstancias e à configuração do 

terreno; 

• Zona de sinistro (ZS) - é a superfície de acesso restrito, na qual se desenvolve a ocorrência, onde se 

encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta, sob a responsabilidade 

exclusiva do posto de comando operacional; 

• Zona de apoio (ZA) - é a zona adjacente à ZS, de acesso condicionado, onde se concentram os meios 

de apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte dos meios de intervenção ou onde 

estacionam meios de intervenção para resposta imediata; 

• Zona de concentração e reserva (ZCR) - é a zona onde se localizam temporariamente meios e recursos 

disponíveis sem missão imediata, onde se mantém um sistema de apoio logístico e assistência 

hospitalar e onde têm lugar as concentrações e trocas de recursos pedidos pelo posto de comando 

operacional; 



 

PPPPLANO LANO LANO LANO MMMMUNICIPAL DE UNICIPAL DE UNICIPAL DE UNICIPAL DE EEEEMERGÊNCIA DE MERGÊNCIA DE MERGÊNCIA DE MERGÊNCIA DE PPPPROTEÇÃO ROTEÇÃO ROTEÇÃO ROTEÇÃO CCCCIVIL DE IVIL DE IVIL DE IVIL DE AAAANADIANADIANADIANADIA    
SSSSERVIÇO ERVIÇO ERVIÇO ERVIÇO MMMMUNICIPAL DE UNICIPAL DE UNICIPAL DE UNICIPAL DE PPPPROTEÇÃO ROTEÇÃO ROTEÇÃO ROTEÇÃO CCCCIVILIVILIVILIVIL    

 

 

 

 

 

PARTE II----    ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO    DADADADA    RESPOSTARESPOSTARESPOSTARESPOSTA    

17 
 

• Zona de receção de reforços (ZRR) - é a zona de controlo e apoio Logístico, sob a responsabilidade da 

Comissão Municipal de Proteção Civil, para onde se dirigem os meios de reforço atribuídos pela 

estrutura nacional antes de atingirem a ZCR no teatro de operações. 

A ZA e a ZCR podem sobrepor-se em caso de necessidade. 

Cada sector do teatro de operações tem um responsável. 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.     Comissões de Proteção Civil Comissões de Proteção Civil Comissões de Proteção Civil Comissões de Proteção Civil     

A CMPC reúne nas instalações da Câmara Municipal de Anadia, Praça do Município, Apartado 19, 3781-909 

Anadia. Em caso de inoperacionalidade daquele local a CMPC reunirá nas instalações do Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Anadia, sito na Alameda Bombeiros Voluntários, Apartado 46, 3781-909 EC Anadia. 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 1111    ----    Coordenação, constituição e missão da Comissão Municipal de Proteção Civil    

Comissão Municipal de Proteção CivilComissão Municipal de Proteção CivilComissão Municipal de Proteção CivilComissão Municipal de Proteção Civil    

CoordenaçãoCoordenaçãoCoordenaçãoCoordenação    Presidente da Câmara Municipal (Diretora do PMEPCA) ou o Vice-Presidente, em sua substituição. 

ConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituição    

Agentes de Proteção civil:Agentes de Proteção civil:Agentes de Proteção civil:Agentes de Proteção civil:    
• Corpo de Bombeiros Voluntários de Anadia; 
• Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de Anadia; 
• Autoridade de Saúde de Anadia; 
• Hospital José Luciano de Castro 

Organismos e Entidades de Apoio:Organismos e Entidades de Apoio:Organismos e Entidades de Apoio:Organismos e Entidades de Apoio:    
• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia; 
• Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social, I.P; 
• Santa Casa da Misericórdia de Anadia. 
• Misericórdia da Freguesia de Sangalhos 

CompetênciasCompetênciasCompetênciasCompetências    

• 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. 

 
 

1.2.1.2.1.2.1.2.     Centros de Coordenação OperacionalCentros de Coordenação OperacionalCentros de Coordenação OperacionalCentros de Coordenação Operacional    

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio, os centros de coordenação operacional não 

se aplicam aos Serviços Municipais de Proteção Civil. 
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2.2.2.2. Execução do plano Execução do plano Execução do plano Execução do plano     

No uso das competências e responsabilidades que legalmente lhes estão atribuídas, é intenção da Diretora do 

Plano: 

a) Proporcionar aos serviços da Câmara Municipal os meios necessários e aos demais organismos de 

apoio, as condições indispensáveis para assegurarem o conjunto de ações permanentes a 

desenvolver antes da emergência; 

b) Garantir a criação das condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado, de 

todos os meios e recursos disponíveis no município e dos meios de reforço que venham a ser 

necessários para a intervenção, durante e após a emergência. 

Para a execução do plano, serão desenvolvidas ações de planeamento e resposta operacional. 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.     Fase de emergência Fase de emergência Fase de emergência Fase de emergência     

• Declarar a situação de alerta e convocar, de imediato, a CMPC; 

• Acionar o aviso às populações em risco; 

• Coordenar e promover a atuação dos meios de intervenção, de modo a possibilitar, o mais 

rapidamente possível, o controlo da situação e a prestação do socorro às pessoas em perigo, através 

das ações de proteção, busca, salvamento, combate e mortuária adequadas; 

• Promover à evacuação dos feridos e doentes para os locais destinados à prestação de cuidados 

médicos; 

• Coordenar e promover a evacuação das populações que se encontram nas zonas em risco, bem como 

as medidas destinadas ao seu alojamento, alimentação e agasalho; 

• Assegurar a manutenção da lei e da ordem, garantindo a circulação nas vias de acesso necessárias à 

movimentação dos meios de socorro e evacuação das populações em risco; 

• Garantir a ações adequadas a minimizar as agressões ao ambiente, bem como a salvaguarda do 

património histórico e cultural; 

• Manter-se permanentemente informado sobre a evolução da situação, promovendo, em tempo útil, a 

atuação oportuna dos meios de intervenção; 

• Informar da situação ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro e solicitar os 

apoios e meios de reforço que considere necessárias; 

• Difundir através dos órgãos de comunicação social ou de outros meios, os conselhos e medidas de 

proteção a adotar pelas populações em risco. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.     Fase de reabilitação Fase de reabilitação Fase de reabilitação Fase de reabilitação     

• Adotar as medidas de reabilitação necessárias à urgente normalização da vida das populações 

atingidas, procedendo ao rápido restabelecimento dos serviços públicos essenciais, 

fundamentalmente os abastecimentos de água, energia e comunicação; 
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• Promover a demolição, desobstrução e remoção dos destroços e obstáculos, a fim de evitar o perigo 

de desmoronamento e restabelecer a circulação; 

• Promover a reunião das famílias atingidas e o regresso das populações, bens e animais deslocados; 

• Proceder à avaliação e quantificação dos danos pessoais e materiais e elaborar os respetivos 

relatórios, de acordo com a legislação aplicável; 

• Realização de um estudo sobre a possibilidade de adotar medidas de segurança complementares que 

permitam reduzir a ocorrência de outras situações idênticas. 

 

3.3.3.3. Articulação e atuação de agentes, organismos e entidadesArticulação e atuação de agentes, organismos e entidadesArticulação e atuação de agentes, organismos e entidadesArticulação e atuação de agentes, organismos e entidades        

Os agentes de proteção civil, as estruturas autárquicas, os organismos e as entidades de apoio com 

competências e atribuições próprias no âmbito da proteção civil, em situação de iminência ou de ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe, devem articular-se operacionalmente nos termos do Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro - SIOPS (ver Secção I - Parte IV), de modo a garantir que as operações se 

realizam sob um comando único (COS - Comandante das Operações de Socorro), mas sempre sem prejuízo das 

estruturas de direção, comando e chefia das diferentes instituições. Nos Pontos que se seguem identificam-se 

especificamente as estruturas autárquicas, os diferentes agentes de proteção civil, os organismos e as 

entidades de apoio que poderão ser chamados a intervir aquando da ativação do PMEPCA e as respetivas 

missões. Esta organização permite não só clarificar o universo de entidades que poderão atuar em caso de 

acidente grave ou catástrofe, como também definir em concreto as diferentes áreas de atuação das mesmas, 

o que permitirá garantir a máxima eficiência das operações a desencadear (otimização dos meios e recursos 

disponíveis). 

 

3.1.3.1.3.1.3.1.     Missão das estruturas autárquicasMissão das estruturas autárquicasMissão das estruturas autárquicasMissão das estruturas autárquicas    

As estruturas autárquicas assumem um papel fundamental no apoio às operações a desencadear em caso de 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe, garantido a mobilização tanto dos meios públicos, como dos meios 

privados considerados úteis. O SMPC assume neste quadro um papel de relevo uma vez que lhe compete, em 

conjunto com outros serviços da CMA, acionar e coordenar os meios, recursos e pessoal necessários nas fases 

de emergência e de reabilitação. Merecem ainda especial referência as Juntas de Freguesia, as quais são 

essenciais no apoio local, de maior proximidade às populações, assim como, no apoio ao SMPC, agentes de 

proteção civil e organismos e entidades de apoio. 

 

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.     Fase de emergênciaFase de emergênciaFase de emergênciaFase de emergência    

As principais missões dos serviços municipais e das Juntas de Freguesia do concelho, na fase de emergência, 

encontram-se identificadas na Tabela 2. 
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3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Fase de reabilitaçãoFase de reabilitaçãoFase de reabilitaçãoFase de reabilitação    

As principais missões dos serviços municipais e das Juntas de Freguesia do concelho, na fase de reabilitação, 

encontram-se identificadas na Tabela 2. 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 2222 - Missão das estruturas autárquicas nas fases de emergência e reabilitação 

EstrutEstrutEstrutEstrutura Aura Aura Aura Autárquicautárquicautárquicautárquica    
MissãoMissãoMissãoMissão    

EmergênciaEmergênciaEmergênciaEmergência    ReabilitaçãoReabilitaçãoReabilitaçãoReabilitação    

Serviço Municipal de Serviço Municipal de Serviço Municipal de Serviço Municipal de 
Proteção Civil (SMPC)Proteção Civil (SMPC)Proteção Civil (SMPC)Proteção Civil (SMPC)    

• Disponibilizar (na medida das 
possibilidades verificadas) os meios 
pedidos pelo COS; 

• Apoiar as ações de evacuação; 
• Cooperar com as IPSS no alojamento da 

população deslocada; 
• Coordenar as ações de estabilização de 

infraestruturas, desobstrução de vias, 
remoção de destroços, limpeza de 
aquedutos e linhas de água ao longo das 
estradas e caminhos municipais; 

• Apoiar a sinalização das estradas e 
caminhos municipais danificados, assim 
como, vias alternativas; 

• Apoiar as ações de aviso às populações; 
• Proceder, de forma contínua, ao 

levantamento da situação nas zonas 
afetadas e remeter os dados recolhidos 
para a Diretora do Plano. 

• Avaliar e quantificar os danos 
pessoais e materiais; 

• Auxiliar na tarefa de definição de 
prioridades de intervenção e 
acompanhar as obras de 
reconstrução e reparação de 
estruturas e equipamentos atingidos; 

• Promover o restabelecimento dos 
serviços essenciais junto dos 
organismos responsáveis (água, 
eletricidade e comunicações); 

• Organizar o transporte de regresso de 
pessoas, animais e bens deslocados; 

• Colaborar nas ações de mortuária 
(transporte de vítimas e 
operacionalização de locais para o 
seu armazenamento temporário). 

Divisão de Equipamentos, Divisão de Equipamentos, Divisão de Equipamentos, Divisão de Equipamentos, 
MobilidMobilidMobilidMobilidade, Águas e ade, Águas e ade, Águas e ade, Águas e 

SaneamentoSaneamentoSaneamentoSaneamento    

• Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações através do acionamento de 
maquinaria específica; 

• Transportar bens essenciais de 
sobrevivência às populações; 

• Disponibilizar meios de transporte de 
pessoas; 

• Disponibilizar meios de apoio ao 
alojamento temporário da população 
deslocada; 

• Sinalizar as estradas e caminhos 
municipais danificados, assim como, vias 
alternativas; 

• Estabilizar infraestruturas, desobstruir 
vias, remover destroços, proceder à 
limpeza de aquedutos e linhas de água ao 
longo das estradas e caminhos 
municipais. 

• Proceder à avaliação dos estragos 
sofridos pelas infraestruturas e apoiar 
a sua reabilitação; 

• Auxiliar no transporte de regresso de 
pessoas, animais e bens deslocados. 
 

• Garantir a manutenção e a reparação do equipamento existente na rede de distribuição 
de água do concelho; 

• Garantir o abastecimento e distribuição de água potável à população concelhia; 
• Acautelar a prestação de serviços de saneamento básico às populações. 

Divisão de Gestão Divisão de Gestão Divisão de Gestão Divisão de Gestão 
Financeira, PatrimoniaFinanceira, PatrimoniaFinanceira, PatrimoniaFinanceira, Patrimonial e l e l e l e 

Controlo OrçamentalControlo OrçamentalControlo OrçamentalControlo Orçamental    
• Proceder à liquidação das despesas suportadas pela CMA. 

Gabinete de Apoio aos Gabinete de Apoio aos Gabinete de Apoio aos Gabinete de Apoio aos 
Órgãos da AutarquiaÓrgãos da AutarquiaÓrgãos da AutarquiaÓrgãos da Autarquia    

• Divulgar avisos e informações às populações, no âmbito da sua missão de serviço 
público. 
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Divisão de Divisão de Divisão de Divisão de 
Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento 

Humano, CulturalHumano, CulturalHumano, CulturalHumano, Cultural    e Sociale Sociale Sociale Social    

• Garante, na medida do possível, o 
realojamento dos deslocados; 

• Colabora nas ações de instalação e gestão 
dos campos de deslocados bem como no 
apoio social a desenvolver nas ações de 
realojamento; 

• Participa na recolha, armazenamento e 
distribuição de bens necessários às 
populações deslocadas; 

• Garante a prestação de apoio psicossocial 
à população afetada articulando-se com o 
INEM, instituições religiosas e o Centro 
Distrital de Aveiro do Instituto de 
Solidariedade Social, I P. 

• Participa na recolha, armazenamento 
e distribuição de bens necessários às 
populações afetadas; 

• Garante o apoio psicológico de 
continuidade às vítimas; 

• Garantir a prestação de apoio 
psicossocial de continuidade à 
população afetada articulando-se com 
o Centro Distrital de Aveiro do Instituto 
de Solidariedade Social, IP e 
instituições religiosas. 

Juntas de FreguesiaJuntas de FreguesiaJuntas de FreguesiaJuntas de Freguesia    

• Apoiar com meios próprios as ações de 
socorro; 

• Auxiliar logisticamente, na medida das 
suas possibilidades, a população afetada; 

• Apoiar as ações de evacuação na sua área 
de intervenção; 

• Disponibilizar todas as informações 
consideradas úteis ou requisitadas pelo 
COS e CMPC; 

• Divulgar informação junto da população 
local; 

• Gerir sistemas de voluntariado para 
atuação imediata de emergência ao nível 
da avaliação de dados, em particular os 
danos humanos; 

• Colaborar no recenseamento e registo da 
população afetada; 

• Cooperar com a CMA na sinalização das 
estradas e caminhos municipais afetados, 
assim como, na sinalização das vias 
alternativas, no respetivo espaço 
geográfico. 

• Auxiliar na reparação das 
infraestruturas afetadas pelo evento; 

• Informar a CMA de todas as questões 
pertinentes para a reposição das 
condições de normalidade. 

 

 

3.2.3.2.3.2.3.2.     Missão dos agentes de proteção civil Missão dos agentes de proteção civil Missão dos agentes de proteção civil Missão dos agentes de proteção civil     

A definição do âmbito de atuação de cada um dos agentes de proteção civil é essencial para que estes se 

possam articular de forma eficaz e otimizada nas ações conjuntas a desenvolver nas fases de emergência e 

reabilitação. Desta forma, para cada um dos agentes foi realizado um levantamento das principais missões 

que lhes estão incumbidas no contexto da proteção civil, de acordo com o quadro de competências próprias de 

cada um e para cada uma das diferentes fases de atuação. 

 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Fase de emergência Fase de emergência Fase de emergência Fase de emergência     

As principais missões dos agentes de proteção civil na fase de emergência encontram-se resumidas na Tabela 

3 (agentes de proteção civil implantados no concelho) e na Tabela 4 (agentes de proteção civil não 

implantados no concelho). 
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3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Fase de reabilitação Fase de reabilitação Fase de reabilitação Fase de reabilitação     

Os principais agentes de proteção civil que poderão atuar no concelho de Anadia na fase de reabilitação e 

respetivas missões encontram-se identificados na Tabela 3 (agentes de proteção civil implantados no 

concelho) e na Tabela 4 (agentes de proteção civil não implantados no concelho). 

 
 

Tabela Tabela Tabela Tabela 3333 - Missão dos agentes de proteção civil implantados no concelho nas fases de emergência e reabilitação 

APCAPCAPCAPC    

MissãoMissãoMissãoMissão    

EmergênciaEmergênciaEmergênciaEmergência    ReabilitaçãoReabilitaçãoReabilitaçãoReabilitação    

Corpo de Corpo de Corpo de Corpo de 
Bombeiros Bombeiros Bombeiros Bombeiros 
Voluntários Voluntários Voluntários Voluntários 
de Anadiade Anadiade Anadiade Anadia    

• Avaliar a situação e identificar o tipo de ocorrência, o 
local e a extensão, o número potencial de vítimas e os 
meios de reforço necessários; 

• Desenvolver ações de combate a incêndios florestais 
e/ou urbanos; 

• Socorrer as populações em caso de incêndio, 
inundações, desabamentos e, de um modo geral, em 
todos os acidentes graves; 

• Realizar ações de busca e salvamento; 
• Socorrer náufragos e proceder a buscas subaquáticas; 
• Participar na prestação de primeiros socorros aos 

sinistrados e transportá-los para unidades hospitalares; 
• Participar nas ações de evacuação primária e no 

transporte de pessoas, animais e bens; 
• Colaborar nas ações de mortuária; 
• Colaborar nas ações de aviso às populações; 
• Promover o abastecimento de água às populações 

necessitadas; 
• Apoiar as ações de apoio logístico às forças de 

intervenção e à população; 
• Participar na estabilização de emergência de 

infraestruturas; 
• Fornecer ao Posto de Comando Operacional (PCO) 

informação sobre qualquer alteração que ocorra nos 
respetivos meios, recursos e capacidade de intervenção. 

• Desenvolver operações de 
rescaldo de incêndios; 

• Apoiar o transporte de 
regresso de pessoas, animais 
e bens deslocados; 

• Avaliar a estabilidade e 
segurança de edifícios e 
estruturas atingidos; 

• Colaborar nas ações de 
mortuária (transporte de 
vítimas para locais de reunião 
de mortos). 

Centro de Centro de Centro de Centro de 
Saúde de Saúde de Saúde de Saúde de 

AnadiaAnadiaAnadiaAnadia    
Hospital JoséHospital JoséHospital JoséHospital José    
Luciano de Luciano de Luciano de Luciano de 

CastroCastroCastroCastro 

• Garantir a prestação de cuidados de saúde primários à 
população; 

• Colaborar e reforçar as ações de prestação de cuidados 
de saúde e socorro nos postos de triagem e hospitais de 
campanha; 

• Assegurar uma permanente articulação com as unidades 
hospitalares e com os centros de saúde da sua área de 
jurisdição com vista a garantir a máxima assistência 
médica possível nas instalações dos mesmos; 

• Mobilizar e destacar para o INEM os médicos disponíveis 
para fins de reforço dos veículos de emergência médica, 
postos médicos avançados e hospitais de campanha; 

• Prestar assistência médica às populações evacuadas; 
• Assegurar o funcionamento dos serviços regulares, no 

seu âmbito; 
• Apoiar ações de mortuária. 

• Informar a população sobre os 
procedimentos de saúde a 
adotar; 

• Promover, em conjunto com 
as instituições e serviços de 
segurança social, a 
continuidade da assistência. 
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GNR (Forças GNR (Forças GNR (Forças GNR (Forças 
de de de de 

segurança)segurança)segurança)segurança)    

• Desenvolver ações para promover a ordem e 
tranquilidade públicas; 

• Colaborar em ações de busca e salvamento; 
• Proteger, socorrer e auxiliar os cidadãos e defender e 

preservar os bens que se encontrem em situação de 
perigo; 

• Coordenar o controlo do tráfego e manter desobstruídos 
os corredores de circulação de emergência ou de 
evacuação para as forças de socorro; 

• Controlar os itinerários de acesso e impedir o acesso a 
pessoas estranhas às operações de socorro; 

• Assegurar a rapidez e segurança das operações de 
evacuação de populações; 

• Garantir a segurança no teatro de operações e 
salvaguardar a atuação de outras entidades e 
organismos operacionais; 

• Garantir a segurança de estabelecimentos públicos 
(Tribunal, Centro de Saúde de Anadia, CMA) e proteção 
de infraestruturas críticas, fixas e temporárias (Zonas de 
Concentração Local e Abrigos Temporários) e de 
instalações de interesse público ou estratégico; 

• Colaborar nas ações de mortuária; 
• Colaborar no apoio logístico às populações afetadas; 
• Colaborar nas ações de aviso às populações; 
• Fornecer ao Posto de Comando Operacional (PCO) 

informação sobre qualquer alteração que ocorra nos 
respetivos meios, recursos e capacidade de intervenção; 

• Inspecionar objetos e equipamentos suspeitos de conter 
engenhos explosivos; 

• Inativar engenhos explosivos; 
• Realizar operações de buscas de vítimas soterradas; 
• Realizar operações de busca e salvamento de pessoas 

desaparecidas e cadáveres; 
• Realizar operações de deteção de explosivos; 
• Apoiar operações de estabelecimento da ordem pública 

face a distúrbios e desacatos resultantes de 
concentrações humanas; 

• Desenvolver ações de vigilância e primeira intervenção; 
• Executar ações de busca e salvamento de sinistrados; 
• Proceder à primeira intervenção no combate a incêndios 

florestais, de acordo com o previsto no POM 2013; 
• Colaborar na resolução de incidentes com matérias 

perigosas; 
• Analisar e detetar zonas potencialmente contaminadas, 

nomeadamente ao nível dos solos, águas e atmosfera. 

• Impedir o acesso a zonas 
acidentadas onde subsista 
risco para a segurança 
pública; 

• Assegurar a proteção dos bens 
que fiquem abandonados em 
edifícios evacuados ou 
acidentados; 

• Controlar o trânsito nas zonas 
acidentadas para facilitar o 
acesso e o trabalho de 
maquinaria pesada; 

• Garantir a segurança de 
estabelecimentos públicos 
(Tribunal, Centro de Saúde de 
Anadia, CMA) e proteção de 
infraestruturas críticas, fixas e 
temporárias (Zonas de 
Concentração Local e Abrigos 
Temporários) e de instalações 
de interesse público ou 
estratégico; 

• Realizar operações de buscas 
de vítimas soterradas; 

• Realizar operações de busca e 
salvamento de pessoas 
desaparecidas e cadáveres; 

• Desenvolver ações de 
vigilância e primeira 
intervenção; 

• Analisar e zonas 
potencialmente contaminadas, 
nomeadamente ao nível dos 
solos, águas e atmosfera. 
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Delegada de Delegada de Delegada de Delegada de 
Saúde Saúde Saúde Saúde 

(Autoridade (Autoridade (Autoridade (Autoridade 
de Saúde do de Saúde do de Saúde do de Saúde do 
município)município)município)município)    

• Garantir as medidas adequadas a minorar os riscos 
decorrentes das alterações das redes de saneamento 
básico e recolha de resíduos; 

• Garantir a vigilância adequada de vetores e animais 
errantes em colaboração com a Autoridade Veterinária; 

• Garantir a adequada vigilância da higienização das 
estruturas de apoio (saúde e sociais); 

• Quando ou enquanto os serviços do Ministério Público e 
Instituto de Medicina Legal não estiverem presentes, a 
intervenção inicial da atividade mortuária é coordenada 
pela Autoridade de Saúde, a qual deverá: 

• Assegurar a criação de equipas responsáveis por 
avaliação de vítimas e causa de morte; 

• Garantir a verificação dos óbitos encontrados em zonas 
públicas, incluindo zonas de domínio público hídrico, ou 
em edifícios colapsados; 

• Garantir uma eficaz recolha de informações que 
possibilite proceder, com a máxima rapidez e eficácia, à 
identificação dos cadáveres, nomeadamente no que 
respeita à colheita de dados post-mortem, colheita de 
dados ante-mortem e o cruzamento destes dados; 

• Assegurar a constituição de zonas de reunião de mortos e 
dos necrotérios provisórios; 

• Garantir a capacidade de transporte de cadáveres ou 
partes de cadáveres; 

• Assegurar o trato digno dos cadáveres; 
• Assegurar a presença das forças de segurança nos locais 

onde decorrem operações de mortuária de forma a 
garantir a manutenção de perímetros de segurança; 

• Garantir uma correta tramitação processual de entrega 
dos corpos identificados; 

• Organizar o registo dos mortos; 
• Assegurar a ligação ao Ministério Público, ao Instituto de 

Medicina Legal, às forças de segurança e ao INEM. 

• Garantir a vigilância de 
vetores; 

• Garantir a higiene alimentar; 
• Garantir a salubridade dos 

equipamentos e espaços 
públicos; 

• Vigiar a qualidade do ar; 
• Garantir a vigilância 

epidemiológica das doenças 
transmissíveis. 

 

 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 4444 - Missão dos agentes de proteção civil não implantados no concelho nas fases de emergência e reabilitação 

APCAPCAPCAPC    não não não não 
implantadoimplantadoimplantadoimplantadossss        

MissãoMissãoMissãoMissão    

EmergênciaEmergênciaEmergênciaEmergência    ReabilitaçãoReabilitaçãoReabilitaçãoReabilitação    

Forças Forças Forças Forças 
ArmadasArmadasArmadasArmadas    

• Colaborar nas ações de busca, socorro e assistência em 
situações de acidente grave ou catástrofe; 

• Colaborar nas ações de defesa do ambiente, 
nomeadamente, apoio ao combate e rescaldo de 
incêndios florestais; 

• Colaborar no apoio logístico às forças de proteção e 
socorro, nomeadamente, através de infraestruturas e 
meios de engenharia, alimentação e montagem de 
cozinhas e refeitórios de campanha, geradores, etc. 

• Colaborar na instalação de abrigos para acolhimento da 
população deslocada (i.e., zonas de concentração local, 
por ex. através de tendas de campanha); 

• Auxiliar no abastecimento de água às populações; 
• Apoiar nas ações de mortuária; 
• Colaborar no transporte de vítimas para unidades 

hospitalares. 

• Prestar apoio logístico e 
disponibilizar infraestruturas e 
meios de engenharia para a 
remoção de destroços; 

• Apoiar o transporte de regresso 
de pessoas, animais e bens 
deslocados. 
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INEMINEMINEMINEM    

• Constituir e coordenar postos de triagem e de primeiros 
socorros; 

• Prestar ações de socorro médico no local da ocorrência; 
• Realizar o transporte assistido das vítimas para unidades 

de saúde adequadas; 
• Prestar o necessário apoio psicossocial às vítimas 

recorrendo ao seu Centro de Apoio Psicológico e 
Intervenção em Crise; 

• Montar postos médicos avançados. 

• Prestar o necessário apoio 
psicossocial às vítimas 
recorrendo ao seu Centro de 
Apoio Psicológico e Intervenção 
em Crise. 

Hospitais da Hospitais da Hospitais da Hospitais da 
UniversidadUniversidadUniversidadUniversidade e e e 
de Coimbra de Coimbra de Coimbra de Coimbra 

(Centro (Centro (Centro (Centro 
Hospitalar e Hospitalar e Hospitalar e Hospitalar e 
Universitário Universitário Universitário Universitário 
de Coimbra, de Coimbra, de Coimbra, de Coimbra, 

EPEEPEEPEEPE) 

• Coordenar e assegurar as ações de cuidados de saúde 
diferenciados à população afetada; 

• Assegurar uma permanente articulação com as unidades 
hospitalares vizinhas e com o Centro de Saúde de Anadia 
com vista a garantir a máxima assistência médica 
possível nas instalações dos mesmos; 

• Garantir, em todas as unidades de saúde, que se 
encontrem operativas na zona de intervenção, uma 
reserva estratégica de camas disponíveis para 
encaminhamento de vítimas; 

• Garantir um reforço adequado de profissionais de saúde 
em todas as unidades de saúde que se encontrem 
operativas na zona de intervenção; 

• Mobilizar e destacar para o INEM os médicos disponíveis 
para fins de reforço dos veículos de emergência médica, 
postos médicos avançados e hospitais de campanha; 

• Prestar assistência médica e psicológica às populações 
afetadas; 

• Assegurar o funcionamento dos serviços de urgência 
regulares, no seu âmbito; 

• Apoiar ações de mortuária. 

• Assegurar uma permanente 
articulação com as unidades 
hospitalares vizinhas e com o 
Centro de Saúde de Anadia com 
vista a garantir a máxima 
assistência médica possível nas 
instalações dos mesmos; 

• Prestar assistência médica e 
psicológica às populações 
afetadas. 

    
    

3.3.3.3.3.3.3.3.     Missão dos organismos e entidadMissão dos organismos e entidadMissão dos organismos e entidadMissão dos organismos e entidades de apoio es de apoio es de apoio es de apoio     

Os organismos e entidades de apoio constituem-se como grupos organizativos com capacidade operacional 

sobre os quais pende especial dever de cooperação com os agentes de proteção civil em situação de iminência 

ou de ocorrência de acidente grave ou catástrofe. Dependendo da natureza da ocorrência, estes organismos e 

entidades, em função das suas valências e competências, podem complementar ou reforçar a ação dos 

agentes de proteção civil, contribuindo para uma resposta mais pronta e adequada. Desta forma, para cada 

um destes organismos e entidades foi realizado um levantamento das principais missões que lhes estão 

incumbidas no contexto da proteção civil, de acordo com o quadro de competências próprias, para cada uma 

das diferentes fases de atuação. 

 
 

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. Fase de emergência Fase de emergência Fase de emergência Fase de emergência     

As principais missões dos organismos e entidades de apoio que poderão prestar apoio na fase de emergência 

encontram-se resumidas na Tabela 5 (organismos e entidades de apoio implantados no concelho) e na Tabela 

6 (organismos e entidades de apoio não implantados no concelho). 
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3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2. Fase de reabilitação Fase de reabilitação Fase de reabilitação Fase de reabilitação     

As principais missões dos organismos e entidades de apoio na fase de reabilitação encontram-se definidas na 

Tabela 5 (organismos e entidades de apoio implantados no concelho) e na Tabela 6 (organismos e entidades 

de apoio não implantados no concelho). 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 5555 - Missão dos organismos e entidades de apoio implantados no concelho nas fases de emergência e reabilitação 

OrganismoOrganismoOrganismoOrganismos s s s de apoio de apoio de apoio de apoio 
implantadoimplantadoimplantadoimplantadossss    no no no no 

concelhoconcelhoconcelhoconcelho    

MissMissMissMissãoãoãoão    

EmergênciaEmergênciaEmergênciaEmergência    ReabilitaçãoReabilitaçãoReabilitaçãoReabilitação    

Agrupamento de Agrupamento de Agrupamento de Agrupamento de 
Escolas de AnadiaEscolas de AnadiaEscolas de AnadiaEscolas de Anadia    

• Disponibilizar os seus pavilhões desportivos para a receção de deslocados; 
• Colaborar na receção da população deslocada; 
• Disponibilizar toda a informação útil que possa ser profícua na definição dos 

procedimentos de acolhimento da população deslocada. 

Associação Associação Associação Associação 
Humanitária dos Humanitária dos Humanitária dos Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários Bombeiros Voluntários Bombeiros Voluntários Bombeiros Voluntários 
de Anadiade Anadiade Anadiade Anadia    

• Disponibilizar meios, recursos e pessoal para apoio às ações 
de emergência; 

• Apoiar logisticamente a sustentação das operações, na área 
de atuação própria do CBVA, com o apoio do SMPC. 

• Disponibilizar meios, 
recursos e pessoal 
para apoio às ações 
de emergência; 

• Apoiar logisticamente 
a sustentação das 
operações, na área 
de atuação própria 
do CBVA, com o 
apoio do SMPC. 

Centro Distrital de Centro Distrital de Centro Distrital de Centro Distrital de 
AveirAveirAveirAveiro do Instituto de o do Instituto de o do Instituto de o do Instituto de 
Solidariedade Social, Solidariedade Social, Solidariedade Social, Solidariedade Social, 

IPIPIPIP    ––––    ServiçoServiçoServiçoServiço    locallocallocallocal    

• Assegurar e coordenar as ações de apoio social às 
populações, no âmbito da ação social, numa intervenção 
concertada com as entidades competentes de proteção civil e 
articulação com os vários setores intervenientes: 

• Assegurar o apoio psicológico de continuidade às vítimas; 
• Colaborar na definição de critérios de apoio à população; 
• Assegurar a constituição de equipas técnicas, em articulação 

com os vários setores intervenientes, para a receção, 
atendimento e encaminhamento da população; 

• Participar nas ações de pesquisa e reunião de desaparecidos; 
• Participar na instalação de zonas de concentração e 

alojamento da população, assegurando o fornecimento de 
bens e serviços essenciais; 

• Colaborar nas ações de movimentação de populações. 

• Assegurar e 
coordenar as ações 
de apoio social às 
populações, no 
âmbito da ação 
social, em 
articulação com os 
vários setores 
intervenientes; 

• Assegurar o apoio 
psicológico de 
continuidade às 
vítimas. 

Santa Casa da Santa Casa da Santa Casa da Santa Casa da 
Misericórdia deMisericórdia deMisericórdia deMisericórdia de    Anadia Anadia Anadia Anadia 

e Misericórdia da e Misericórdia da e Misericórdia da e Misericórdia da 
FreguesiaFreguesiaFreguesiaFreguesia    de de de de 

SangalhosSangalhosSangalhosSangalhos    

• Colaborar na instalação e organização de abrigos para a 
população deslocada (zonas de concentração local); 

• Disponibilizar o cadastro/lista atualizados de população 
desprotegida no concelho (idosos sem apoio familiar, doentes 
inválidos, sem- abrigo); 

• Prestar apoio domiciliário à população desprotegida em 
situações de acidente grave e catástrofe (ex.: onda de calor, 
cheias e inundações). 

• Prestar apoio 
domiciliário à 
população 
desprotegida (com 
residência); 

EmpEmpEmpEmpreendimentoreendimentoreendimentoreendimentossss    
turísticosturísticosturísticosturísticos    

(identificados na (identificados na (identificados na (identificados na 
ParteParteParteParte    

IV IV IV IV ––––    Secção III)Secção III)Secção III)Secção III)    

• Apoiar e disponibilizar meios para a receção temporária de pessoas deslocadas. 
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Agrupamentos de Agrupamentos de Agrupamentos de Agrupamentos de 
EscuteirosEscuteirosEscuteirosEscuteiros    

• Apoiar a instalação e organização dos centros de acolhimento 
da população deslocada (i.e., zonas de concentração local); 

• Prestar apoio domiciliário à população desprotegida em 
situações de acidente grave e catástrofe (ex.: onda de calor, 
cheias e inundações); 

• Realizar ações de estafeta no apoio às atividades das 
entidades com responsabilidades nas ações de proteção civil; 

• Organizar recolhas e distribuição de alimentos, roupas e 
outros bens; 

• Colaborar no salvamento de animais afetados pela 
contaminação do meio ambiente. 

• Colaborar em ações 
de limpeza; 

• Colaborar com outras 
entidades no sentido 
de apoiar pessoas e 
animais no 
deslocamento de 
regresso ao local de 
origem ou 
explorações, 
respetivamente. 

Empresas com Empresas com Empresas com Empresas com 
maquinariamaquinariamaquinariamaquinaria    

(identificadas na (identificadas na (identificadas na (identificadas na 
ParteParteParteParte    

IV IV IV IV ––––    Secção III)Secção III)Secção III)Secção III)    

• Apoiar logisticamente as forças de intervenção através da disponibilização de maquinaria. 

Empresas de bens de Empresas de bens de Empresas de bens de Empresas de bens de 
primeira necessidadeprimeira necessidadeprimeira necessidadeprimeira necessidade    
(identificadas na Parte(identificadas na Parte(identificadas na Parte(identificadas na Parte    

IV IV IV IV ––––    Secção III)Secção III)Secção III)Secção III)    

• Apoiar logisticamente as forças de intervenção através da 
disponibilização de bens de primeira necessidade; 

• Colaborar na distribuição de alimentos e outros bens 
essenciais às populações deslocadas. 

• Colaborar na 
distribuição de 
alimentos e outros 
bens essenciais às 
populações 
deslocadas. 

Empresas de Empresas de Empresas de Empresas de 
construção civilconstrução civilconstrução civilconstrução civil    

(identificadas na (identificadas na (identificadas na (identificadas na 
ParteParteParteParte    

IV IV IV IV ––––    Secção III)Secção III)Secção III)Secção III)    

• Disponibilizar os meios indicados como sendo necessários 
para mitigar os efeitos associados ao acidente grave ou 
catástrofe; 

• Colaborar na realização de obras de emergência como sejam 
desobstruções de vias, estabilizações de emergência e 
demolições; 

• Apoiar logisticamente as forças de intervenção (apoio na 
operacionalidade das infraestruturas de apoio); 

• Auxiliar a reparação de infraestruturas de comunicação 
afetadas. 

• Colaborar na 
realização de 
emergência como 
sejam desobstruções 
de vias, 
estabilizações de 
emergência e 
demolições. 

Instituições Instituições Instituições Instituições 
Particulares de Particulares de Particulares de Particulares de 
SolidarieSolidarieSolidarieSolidariedadedadedadedade    

Social (IPSS) queSocial (IPSS) queSocial (IPSS) queSocial (IPSS) que    
atuam no concelhoatuam no concelhoatuam no concelhoatuam no concelho    

(identificadas na Parte(identificadas na Parte(identificadas na Parte(identificadas na Parte    
IV IV IV IV ––––    Secção III)Secção III)Secção III)Secção III) 

• Acolher temporariamente população deslocada; 
• Apoiar psicologicamente a população afetada; 
• Colaborar na instalação e organização de abrigos para a 

população deslocada (zonas de concentração local); 
• Disponibilizar o cadastro/lista atualizados de população 

desprotegida no concelho (idosos sem apoio familiar, doentes 
inválidos, sem- abrigo); 

• Participar nas ações de apoio logístico às forças de 
intervenção; 

• Prestar apoio domiciliário à população desprotegida em 
situações de acidente grave e catástrofe (ex.: onda de calor, 
cheias e inundações); 

• Realizar ações de apoio de rua direcionadas aos sem-abrigo. 

• Acolher 
temporariamente 
população 
deslocada; 

• Prestar apoio 
domiciliário à 
população 
desprotegida (com 
residência); 

• Realizar ações de 
apoio de rua 
direcionadas aos 
sem abrigo; 

• Apoiar 
psicologicamente a 
população afetada. 

Empresas de venda de Empresas de venda de Empresas de venda de Empresas de venda de 
combustíveiscombustíveiscombustíveiscombustíveis    

(identificadas na Parte(identificadas na Parte(identificadas na Parte(identificadas na Parte    
IV IV IV IV ––––    Secção IIISecção IIISecção IIISecção III    

• Disponibilizar combustíveis para as viaturas e maquinaria 
empregue em ações de emergência. 

• Disponibilizar 
combustíveis para as 
viaturas e 
maquinaria 
empregue em ações 
de reabilitação. 
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Hospital da Santa Hospital da Santa Hospital da Santa Hospital da Santa 
Casa da Misericórdia Casa da Misericórdia Casa da Misericórdia Casa da Misericórdia 

de Sangalhosde Sangalhosde Sangalhosde Sangalhos    

• Disponibilizar as suas instalações hospitalares, de modo a 
apoiar ações de prestação de cuidados médicos à 
população afetada em caso de acidente grave ou 
catástrofe; 

• Colaborar na instalação e organização de abrigos para a 
população deslocada (zonas de concentração local); 

• Disponibilizar o cadastro/lista atualizados de população 
desprotegida no concelho (idosos sem apoio familiar, 
doentes inválidos, sem- abrigo); 

• Participar nas ações de apoio logístico às orças de 
intervenção; 

• Prestar apoio domiciliário à população desprotegida em 
situações de acidente grave e catástrofe (ex.: onda de calor, 
cheias e inundações); 

• Realizar ações de apoio de rua direcionadas aos sem-
abrigo. 

• Garantir o 
regular 
funcionamento 
do Hospital da 
Santa Casa da  
Misericórdia de 
Anadia; 

• Prestar apoio 
domiciliário à  
população 
desprotegida 
(com  
residência). 

Empresas de Empresas de Empresas de Empresas de 
transporte de  transporte de  transporte de  transporte de  
passageirospassageirospassageirospassageiros    

(identificadas na Parte(identificadas na Parte(identificadas na Parte(identificadas na Parte    
IV IV IV IV ––––    Secção III)Secção III)Secção III)Secção III) 

 
• Disponibilizar meios para deslocação da população   

proveniente de áreas evacuadas. 

• Disponibilizar 
meios para o 
regresso das 
pessoas 
deslocadas. 

FarmáciasFarmáciasFarmáciasFarmácias    
(identif(identif(identif(identificadas na Parteicadas na Parteicadas na Parteicadas na Parte    

IV IV IV IV ––––    Secção III)Secção III)Secção III)Secção III)    

• Apoiar e auxiliar as atividades de assistência médica através da disponibilização de 
medicamentos. 

Párocos e Párocos e Párocos e Párocos e 
representantes de representantes de representantes de representantes de 

outras religiõesoutras religiõesoutras religiõesoutras religiões    
• Acompanhar e apoiar a população afetada pelo acidente grave ou catástrofe. 

ReReReRestaurantesstaurantesstaurantesstaurantes    
(identificados na Parte(identificados na Parte(identificados na Parte(identificados na Parte    

IV IV IV IV ––––    Secção IIISecção IIISecção IIISecção III) 

• Apoiar logisticamente as forças de intervenção através da 
disponibilização de alimentação e água potável; 

• Colaborar na distribuição de alimentação às populações 
deslocadas. 

• Colaborar na 
distribuição de 
alimentação às 
populações 
deslocadas. 

 
 
 

Tabela Tabela Tabela Tabela 6666 - Missão dos organismos e entidades de apoio não implantados no concelho nas fases de emergência e 
reabilitação 

Organismos Organismos Organismos Organismos de apoio de apoio de apoio de apoio 
não implantado no não implantado no não implantado no não implantado no 

concelhoconcelhoconcelhoconcelho    

MissãoMissãoMissãoMissão    

EmergênciaEmergênciaEmergênciaEmergência    ReaReaReaReabilitaçãobilitaçãobilitaçãobilitação    

Instituto da Instituto da Instituto da Instituto da 
Conservação da Conservação da Conservação da Conservação da 
Natureza e das Natureza e das Natureza e das Natureza e das 

FlorestasFlorestasFlorestasFlorestas    

• Participar nos briefings de planeamento de combate a 
incêndios; 

• Fornecer, quando solicitado, apoio técnico especializado, 
nos seus domínios de atuação; 

• Garantir apoio técnico à Autoridade Nacional de Proteção 
Civil (ANPC) em incêndios florestais com potencial de 
grande incêndio, em fases de ataque ampliado e em 
apoio à gestão do fogo. 

• Adotar medidas de 
recuperação das 
áreas afetadas; 

• Fornecer, quando 
solicitado, apoio 
técnico 
especializado, nos 
seus domínios de 
atuação. 
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CDOS de AveiroCDOS de AveiroCDOS de AveiroCDOS de Aveiro    

• Assegurar o comando e controlo das situações que pela 
sua natureza, gravidade, extensão e meios envolvidos ou 
a envolver requeiram a sua intervenção (ou seja, será 
sempre cumprido o princípio de subsidiariedade, sendo 
os meios do CDOS mobilizados apenas nas situações em 
que a CMPC não possua capacidade para controlar a 
situação de acidente grave e/ou catástrofe); 

• Mobilizar, atribuir e empregar o pessoal e os meios 
indispensáveis e disponíveis à execução das operações; 

• Assegurar o comando tático dos meios aéreos atribuídos 
ao DIOPS a nível distrital; 

• Assegurar a coordenação, no respeito pela sua direção e 
comando próprios, de todas as entidades e instituições 
empenhadas em operações de socorro. 

• Mobilizar, atribuir e 
empregar o pessoal e 
os meios 
indispensáveis e 
disponíveis à 
execução das 
operações. 

EDPEDPEDPEDP    

• Suspender o abastecimento de eletricidade aos locais 
acidentados para diminuir o risco de explosões; 

• Apoiar logisticamente as forças de intervenção 
(iluminação, eletricidade, etc.). 

• Proceder às obras de 
reparação para 
garantir o rápido 
restabelecimento do 
abastecimento de 
eletricidade. 

Instituto Nacional de Instituto Nacional de Instituto Nacional de Instituto Nacional de 
Medicina Legal (INML)Medicina Legal (INML)Medicina Legal (INML)Medicina Legal (INML)    

• Coordenar as ações de mortuária; 
• Mobilizar a Equipa Médico-Legal de Intervenção em 

Desastres (EML-DVI); 
• Assumir a investigação forense para identificação dos 

corpos com vista à sua entrega aos familiares; 
• Realizar autópsias cujo resultado rápido possa revelar-se 

decisivo para a saúde pública (despiste de doenças 
infeciosas graves). 

• Assumir a 
investigação forense 
para identificação 
dos corpos com vista 
à sua entrega aos 
familiares. 

Estradas de PortugalEstradas de PortugalEstradas de PortugalEstradas de Portugal    

• Proceder, com equipamento próprio, às obras de reparação 
das principais vias de comunicação afetadas que se 
encontrem a seu cargo; 

• Proceder à desobstrução de vias sob sua administração 
cuja circulação se encontre condicionada (devido a 
desprendimentos de terra, por ex.); 

• Assegurar que as concessionárias, com equipamentos 
próprios e em tempo útil, nas principais vias sob a sua 
responsabilidade, promovem as tarefas de recuperação da 
capacidade de circulação nas áreas afetadas. 

• Proceder, com 
equipamento próprio, 
às obras de reparação 
em vias de 
comunicação afetadas 
a seu cargo; 

• Assegurar que as 
concessionárias, com 
equipamentos 
próprios e em tempo 
útil, nas vias sob a sua 
responsabilidade, 
desenvolvem as 
tarefas de 
recuperação da  
capacidade de 
circulação nas  áreas 
afetadas. 

Direção Regional de Direção Regional de Direção Regional de Direção Regional de 
Cultura do CentroCultura do CentroCultura do CentroCultura do Centro    

• Garantir a eficiência das ações de conservação e 
preservação a efetuar; 

• Salvaguardar o património arquitetónico português. 
 

Instituto Português doInstituto Português doInstituto Português doInstituto Português do    
Mar e da AtmosferaMar e da AtmosferaMar e da AtmosferaMar e da Atmosfera    

• Efetuar previsões de ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos e emitir, 
atempadamente, avisos à proteção civil e público em geral; 

• Acompanhar a evolução de fenómenos meteorológicos extremos, mantendo os agentes 
de proteção civil informados e emitindo avisos à população em geral, quando se 
justifique. 
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Agência Portuguesa Agência Portuguesa Agência Portuguesa Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA)do Ambiente (APA)do Ambiente (APA)do Ambiente (APA)    

• Garantir a operacionalidade dos sistemas de monitorização da sua responsabilidade; 
• Fornecer informação (Alerta de Radioatividade no Ambiente e Vigilância e Alerta de 

Recursos Hídricos ) à CMPC sempre que seja solicitada; 
• Prestar apoio técnico e científico sobre as observações hidrometeorológicas registadas 

na rede de monitorização do SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos 
Hídricos); 

• Disponibilizar informação hidrométrica dos rios e albufeiras necessária ao 
acompanhamento de situações de cheias e seca. 

• Realizar obras de recuperação das estruturas hidráulicas, da sua responsabilidade, que 
tenham sido afetadas; 

• Cooperação com outras entidades (ICNF, DRAP, ANPC) na recuperação de  áreas de leito 
de cheia. 

Instituto Nacional de Instituto Nacional de Instituto Nacional de Instituto Nacional de 
Saúde Dr. Ricardo Saúde Dr. Ricardo Saúde Dr. Ricardo Saúde Dr. Ricardo 

Jorge (INSA)Jorge (INSA)Jorge (INSA)Jorge (INSA)    

• Fornecer informação (índice de ÍCARO – relativo ao efeito de fatores climáticos na saúde 
humana) à CMPC sempre que seja solicitada. 

Polícia JudiciáriaPolícia JudiciáriaPolícia JudiciáriaPolícia Judiciária    • Proceder à identificação das vítimas através do Departamento Central de Polícia Técnica 
(DCPT) e do Laboratório de Polícia Científica (LPC). 

Comissão de Comissão de Comissão de Comissão de 
Coordenação e Coordenação e Coordenação e Coordenação e 

Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento 
Regional do CentroRegional do CentroRegional do CentroRegional do Centro    

 

• Apoiar a CMA no esforço de 
reabilitação das 
infraestruturas afetadas por 
acidente grave ou catástrofe. 

Instituto de Registos e Instituto de Registos e Instituto de Registos e Instituto de Registos e 
Notariado Notariado Notariado Notariado ––––    Ministério Ministério Ministério Ministério 

da Justiçada Justiçada Justiçada Justiça    
• Colaborar nos serviços de mortuária. 

Laboratório Nacional Laboratório Nacional Laboratório Nacional Laboratório Nacional 
de Engenharia Cde Engenharia Cde Engenharia Cde Engenharia Civil ivil ivil ivil 

(LNEC)(LNEC)(LNEC)(LNEC)    

• Proceder a diagnósticos de estabilidade e 
segurança de estruturas acidentadas, propondo 
medidas de recuperação; 

• Propor medidas imediatas de atuação, mesmo 
que de carácter provisório, que permitam 
ultrapassar ou corrigir situações de insuficiência 
ou de risco. 

• Proceder a diagnósticos de 
estabilidade e segurança 
de estruturas acidentadas, 
propondo medidas de 
recuperação; 

• Colaborar na escolha de 
medidas e soluções a 
implementar para 
resolução dos problemas 
após a emergência. 

Laboratório Nacional Laboratório Nacional Laboratório Nacional Laboratório Nacional 
dddde Energia e Geologia e Energia e Geologia e Energia e Geologia e Energia e Geologia 

(LNEG)(LNEG)(LNEG)(LNEG)    
• Prestar apoio técnico e científico nas áreas da sua competência. 

Ministério Público Ministério Público Ministério Público Ministério Público ––––    
ProcuradoriaProcuradoriaProcuradoriaProcuradoria----Geral da Geral da Geral da Geral da 

RepúblicaRepúblicaRepúblicaRepública    

• Gerir as ações de mortuária; 
• Garantir a autorização de remoção de cadáveres 

para autópsia. 
 

Operadoras de Operadoras de Operadoras de Operadoras de 
tetetetelecomunicações lecomunicações lecomunicações lecomunicações 
(rede fixa e móvel)(rede fixa e móvel)(rede fixa e móvel)(rede fixa e móvel)    

• Apoiar as comunicações entre agentes de proteção 
civil e entidades e organismos de apoio. 

• Proceder às obras de 
reparação para garantir o 
rápido restabelecimento do 
sistema de comunicações. 
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Órgãos de Órgãos de Órgãos de Órgãos de 
comunicação social comunicação social comunicação social comunicação social 

(i(i(i(identificados na dentificados na dentificados na dentificados na 
Parte IV Parte IV Parte IV Parte IV ––––    Secção III)Secção III)Secção III)Secção III)    

• Assegurar a divulgação de informação pública disponibilizada pela CMPC. 

REN REN REN REN ----    Redes Redes Redes Redes 
Energéticas NacionaisEnergéticas NacionaisEnergéticas NacionaisEnergéticas Nacionais    

• Garantir o rápido restabelecimento da rede 
de transporte de energia. 

• Proceder às obras de 
reparação para garantir o 
rápido restabelecimento do 
abastecimento de 
eletricidade à rede de 
distribuição. 

Serviço de Serviço de Serviço de Serviço de 
Estrangeiros e Estrangeiros e Estrangeiros e Estrangeiros e 

FronteirasFronteirasFronteirasFronteiras    

• Disponibilizar as informações solicitadas pelas 
forças de segurança; 

• Auxiliar nas ações de identificação de cadáveres de 
cidadãos estrangeiros. 

• Auxiliar nas ações de 
identificação de cadáveres 
de cidadãos estrangeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    


