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II - 1. Conceito de Actuação 

O conceito de atuação estabelece os princípios orientadores a considerar numa operação de emergência 

de Proteção Civil, Definindo as missões, tarefas e responsabilidades dos diversos agentes ou organismos 

intervenientes. Neste âmbito também são identificados as respetivas regras de atuação, e tipifica as 

medidas a adotar para resolver ou atenuar os efeitos decorrentes de um acidente grave ou catástrofe. 

No uso das competências e responsabilidades que legalmente lhe estão atribuídas, no âmbito da direção e 

coordenação das operações de Proteção Civil, são intenções do Presidente da Câmara Municipal de Nisa, 

enquanto Diretor do PMEPC de Nisa, as explicitadas: 

 Em caso de iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, coordenar e dirigir, de forma 

global e centralizada, todas as operações de Proteção Civil e adotar as medidas excecionais de 

emergência, no âmbito territorial do plano, de modo a prevenir riscos e, de forma organizada e 

eficaz, atenuar ou limitar os seus efeitos, minimizar a perda de vidas e bens e agressão ao 

ambiente, procurando o mais rapidamente possível, restabelecer as condições mínimas de 

normalidade.  

 Criar as condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado dos meios e 

recursos disponíveis ou que se venham a obter, para prevenir riscos, atenuar ou limitar os seus 

efeitos e socorrer as pessoas em perigo, implementando as medidas inerentes à intervenção e 

reabilitação dos serviços essenciais. 

 Facultar aos serviços da Câmara Municipal e aos demais organismos de apoio, os meios necessários 

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

concretizadas nas fases de prevenção e de preparação; 

 Assegurar e definir uma conduta a seguir pelas diferentes entidades que colaboram nas operações, 

para que o conjunto dos esforços seja coordenado e se obtenham os melhores resultados nos mais 

curtos prazos de tempo. 

 Implementar as medidas de caracter excecional previstas na legislação em vigor. 

 Convocar e presidir à CMPC de Nisa. 

 

II - 1.1. Comissões de Proteção Civil 

A CMPC é o organismo que assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal 

imprescindíveis às operações de proteção e socorro e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente 

grave ou catástrofe se articulem entre si, garantindo os meios considerados adequados à gestão da 

ocorrência em cada caso concreto, sendo composta por elementos que auxiliam na definição e execução 

da política de Proteção Civil. A CMPC de Nisa, enquanto estrutura de coordenação institucional, possui as 

seguintes atribuições legais: 

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

acompanhar a sua execução; 



 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Nisa 
Versão II 

1º Semestre de 2015 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nisa 
Revisão: 0 

1º Semestre de 2015 

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA Página 16 

 

 

PÚBLICO 
 

Conteúdo de Caráter Público 

(Artigo 10º; Ponto 2 do Anexo à Resolução nº 25/2008)  
PÚBLICO 

 

 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. 

Neste sentido, a CMPC assegura a coordenação institucional sendo responsável pela gestão da participação 

operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a desencadear; integrando representantes 

das entidades, cuja intervenção se justifica em função de cada ocorrência em concreto. 

A composição da CMPC de Nisa é determinada pela legislação, integrando: 

 O presidente da câmara municipal ou o seu substituto, que preside; 

 O Comandante Operacional Municipal; 

 Um elemento do comando do Corpo de Bombeiros de Nisa; 

 Um elemento das forças de segurança presentes no município (GNR); 

 A autoridade de saúde do município; 

 Diretor do centro de saúde de Nisa;  

 Diretor do Hospital Dr. José Maria Grande 

 Um representante dos serviços de segurança social do concelho; 

 

Pode também integrar representantes de outras entidades e serviços implantados no município, cujas 

atividades e áreas funcionais possam, de acordo com os riscos existentes e as características da região, 

contribuir para as ações de Proteção Civil, nomeadamente: 

 Representantes das misericórdias e lares do Concelho de Nisa; 

 Representante da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano; 

 Cruz Vermelha de Portuguesa (Delegação de Portalegre); 

 I.N.E.M.;  

 E.D.P., S.A.; 
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 Estradas de Portugal, S.A.; 

 Portugal Telecom; 

 Representante da AFOCELCA. 

 Outros, tidos como pertinentes para a resolução da situação de acidente grave ou catástrofe. 

 

No âmbito da organização da resposta, importa referir que o local de funcionamento da CMPC de Nisa é 

nas instalações do SMPC de Nisa, localizadas no Heliporto Mário e Maria Manuel Fragoso de Almeida, em 

Nisa; sendo local alternativo o Salão Nobre da Câmara Municipal de Nisa, localizado no Edifício dos Paços 

do Concelho, sito na Praça do Município. Ambos os locais apresentam uma vulnerabilidade reduzida e 

aceitável, relativamente aos principais riscos que afetam os espaços geográficos em causa e apresentam 

condições logísticas necessárias. 

 

II – 1.2. Centros de Coordenação Operacional 

No âmbito municipal, o SIOPS não consagra a existência de CCO, pelo que, estas competências são 

asseguradas, indiretamente, pela responsabilidade de coordenação institucional conferida às CMPC. No 

entanto, pode a CMPC de Nisa deliberar, eventualmente, a constituição de uma subcomissão destinada a 

assegurar, exclusivamente, a coordenação operacional, assumindo a missão e atribuições conferidas aos 

CCOD, que se revelem adequadas à realidade e dimensão do município, à semelhança do que a Lei de 

Bases de Proteção Civil estabelece para as CMPC, sendo a sua composição definida em sede de CMPC de 

Nisa. 

 

II - 2. Execução do Plano 

II - 2.1. Fase de Emergência 

A fase de emergência compreende as ações imediatas a adotar para a proteção de pessoas, bens e 

ambiente, decorrentes de acidente grave ou catástrofe, ocorrendo nas primeiras horas após os 

acontecimentos e visando essencialmente a minimização das consequências, Nomeadamente: 

 Providenciar todos os esforços para facultar aos serviços da Câmara Municipal e aos demais 

organismos intervenientes, as condições indispensáveis para assegurar o conjunto das ações a 

desenvolver. 

 Declarar a situação de Alerta, consoante a natureza dos acontecimentos a gravidade e extensão 

dos seus efeitos atuais ou potenciais, quando, face à iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e/ou medidas especiais de 

reação. 
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 Convocar de imediato a CMPC, declarando, caso seja pertinente, a ativação do PMEPC, recorrendo-

se aos inerentes mecanismos de publicitação, e proceder ao aviso às populações em perigo. 

 Decidir, em cada momento, as ações mais convenientes em função da situação, tanto para a 

população como para os vários intervenientes no PMEPC. 

 Proceder à mobilização e empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios e 

recursos dos sectores público e privado, necessários às operações de emergência e reabilitação das 

condições essenciais. 

 Garantir a cooperação e colaboração institucional, fomentando a resolução conjunta e consensual 

da situação de acidente grave ou catástrofe a enfrentar, no mais curto período de tempo. 

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

património histórico e cultural. 

 Manter contacto permanente e informar o CDOS ou CCOD de Portalegre, se ativado, sobre o evoluir 

da situação e solicitar, em tempo útil, os apoios e meios de reforço que se considerem necessários. 

 Recolher, gerir, analisar e difundir toda a informação pertinente e relacionada com o evoluir da 

situação de acidente grave ou catástrofe. 

 Implementar um circuito de difusão da informação e notificação, relativamente à evolução da 

situação a fim de, em tempo útil, promover-se a atuação oportuna dos meios de socorro. 

 Difundir através da Comunicação Social, ou por outros meios, os conselhos e medidas a adotar 

pelas populações em perigo, face aos eventos a enfrentar ou que previsivelmente possam afetar a 

comunidade. 

 Proceder à identificação e notificação, tão antecipadas quanto possível, das entidades e 

organismos a intervir, de acordo com a tipologia de risco que determinou a ativação do plano. 

 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 mortuárias adequadas. 

 Prestar o socorro adequado às pessoas em perigo procedendo de imediato à sua busca e 

salvamento. 

 Promover a evacuação dos feridos e doentes para os locais destinados ao seu tratamento. 

 Coordenar e promover as medidas preventivas destinadas à evacuação das populações que venham 

a necessitar, bem como às eventuais carências no que respeita a alojamento, alimentação e 

agasalho. 

 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 zonas de risco das pessoas afetadas. 

 Declarar o final da emergência, determinando-se, caso seja pertinente, a desativação recorrendo-

se aos inerentes mecanismos de publicitação. 
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Após a ativação do PEPC de Nisa, por solicitação do PCO, todos os cidadãos e demais entidades privadas 

estão obrigados, na área abrangida, a prestar às autoridades de Proteção Civil a colaboração pessoal que 

lhes for requerida, respeitando as ordens e orientações que lhes forem dirigidas e correspondendo às 

respetivas solicitações, ao abrigo do estatuído pela Lei de Bases de Proteção Civil, Lei nº 27/2006, de 3 de 

Julho. 

Compete ao Diretor do Plano, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, que obrigue à 

ativação do plano, garantir as condições favoráveis ao empenho de todos os meios disponíveis e à 

coordenação integral dos serviços, agentes e organizações de apoio, com vista a uma atuação concertada 

e racional nas fases de intervenção e de reabilitação para reposição dos serviços essenciais; devendo 

assegurar essas mesmas condições sempre que, em situações de emergência venha a obter meios de 

reforço, para prevenir riscos, atenuar ou limitar os seus efeitos e socorrer as pessoas em perigo. 

II - 2.2. Fase de Reabilitação 

Sem prejuízo das ações de recuperação de serviços básicos coincidentes com a fase de emergência, a fase 

de reabilitação caracteriza-se pelo conjunto de ações e medidas destinadas à regularização das condições 

de vida das populações atingidas, ao rápido restabelecimento das infraestruturas e dos serviços, bem 

como à prevenção de novos acidentes. Assim, tendo em vista estes objetivos, deverão ser executadas, 

entre outras, as ações constantes do QUADRO_3, envolvendo diretamente nas operações as autoridades, 

entidades e organismos constantes da mesma.  

QUADRO_3 – Tipificação das Ações a Concretizar e Responsáveis pela Coordenação das Operações 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 



 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Nisa 
Versão II 

1º Semestre de 2015 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nisa 
Revisão: 0 

1º Semestre de 2015 

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA Página 20 

 

 

PÚBLICO 
 

Conteúdo de Caráter Público 

(Artigo 10º; Ponto 2 do Anexo à Resolução nº 25/2008)  
PÚBLICO 

 

Sendo este plano de carácter geral, as ações listadas não são vinculativas, podendo variar conforme a 

tipificação do risco que determinou a ativação do PMEPC de Nisa, bem como pelos vários elementos 

relacionados com a ocorrência em concreto.  Assim, pode não ser necessário efetuar todas as ações 

tipificadas anteriormente ou ser necessário efetuar outras ações além das listadas. Da mesma forma, as 

autoridades, entidades e organismos a envolver nas operações, sendo responsáveis pela coordenação das 

operações, tal como mencionado no QUADRO_3, podem variar consoante a tipificação do risco que 

determinou a ativação do PEPC de Nisa e as circunstâncias da ocorrência. 

II – 3. Articulação e Actuação de Agentes, Organismos e Entidades 

No presente âmbito, são indicadas e descritas genericamente as orientações de funcionamento e as 

principais atribuições ou missões dos agentes de Proteção Civil e das entidades e organismos de apoio 

envolvidos numa operação de Proteção Civil; não obstante do maior detalhe de descrição das atividades a 

desenvolver em cada área de intervenção, a qual consta dos vários pontos da Parte III – Áreas de 

Intervenção. Nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, Lei nº 27/2006 de 3 de Julho, no seu Artigo 

46º, são Agentes de Proteção Civil, de acordo com as suas atribuições próprias: 

 Os Corpos de Bombeiros; 

 As Forças de Segurança; 

 As Forças Armadas; 

 As Autoridades Marítima e Aeronáutica; 

 O INEM e demais Serviços de Saúde; 

 Os Sapadores Florestais. 

A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais agentes e de harmonia com o seu 

estatuto próprio, funções de Proteção Civil nos domínios da intervenção, apoio, socorro e assistência 

sanitária e social. Os Organismos e Entidades são todos os serviços e instituições, públicos ou privados, 

com dever especial de cooperação com os agentes de Proteção Civil ou com competências específicas em 

domínios com interesse para a prevenção, atenuação e socorro às pessoas, bens e ambiente. De acordo 

com o ponto 3 do Artigo 46º da Lei, nº 27/2006, de 2 de Julho, impende especial dever de cooperação, 

com os agentes de Proteção Civil, sobre as seguintes entidades: 

 Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários; 

 Serviços de Segurança; 

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses; 

 Instituições de Segurança Social; 

 Instituições com fins de Socorro e de Solidariedade; 

 Organismos responsáveis pelas florestas e conservação da natureza, indústria, energia, 

transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente; 

 Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas e privadas, dos portos e 

aeroportos. 

Os referidos agentes e instituições, sem prejuízo das suas estruturas de direção, comando e chefia, 

articulam-se operacionalmente nos termos do SIOPS, exercendo as atividades indicadas no presente plano, 
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sem prejuízo de noutras que possam exercer no âmbito das suas competências e disponibilidades. Nos 

subpontos seguintes, são identificados os agentes de proteção Civil, primeiramente, e as entidades e 

organismos de apoio, posteriormente, sendo descritas as principais atribuições ou missões de cada 

entidade, bem como outros aspetos relevantes, sendo ambas enquadradas nas fases de emergência e de 

reabilitação. 

II - 3.1. Missão dos Agentes de Proteção Civil 

No presente ponto, são descritas, genericamente, as principais tarefas, missões ou atribuições a 

desempenhar, por cada agente de Proteção Civil, quer no respeitante a medidas imediatas de resposta à 

situação de acidente grave ou catástrofe, quer no referente a funções de recuperação das condições de 

normalidade. Esta descrição e identificação de tarefas não devem ser consideradas de forma rígida, 

devido às circunstâncias de cada ocorrência serem variáveis e ao PMEPC de Nisa ser um plano de carácter 

geral. Neste sentido, deve-se efetuar-se uma adaptação a cada situação e à tipificação do risco que 

determinou a ativação do plano. (para contatar os diversos agentes ver lista em IV-III-2) 

 

II - 3.1.1. Fase de Emergência 

Na fase de emergência os Agentes de Proteção Civil desempenham as medidas imediatas de resposta à 

emergência identificadas e listadas nas figuras seguintes. 

QUADRO_4 – Tarefas do Corpo de Bombeiros de Nisa na Fase de Emergência 

CORPO DE BOMBEIROS DE NISA 

- Mobilizam os meios próprios necessários à intervenção; 

- Asseguram a operacionalidade permanente dos meios necessários à intervenção, incluindo os equipamentos de comunicações; 

- Organizam os meios de modo a garantir a primeira intervenção imediatamente após a receção do alerta; 

- Garantem o exercício inicial da função de COS; 

- Coordenam as ações de busca, salvamento e desencarceramento; 

- Coordenam as atividades de combate aos incêndios; 

- Colaboram nas ações de apoio sanitário; 

- Prestam o socorro às populações em todos os acidentes, incluindo o socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 

- Colaboram no socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema 
integrado de emergência médica; 

- Apoiam as evacuações primárias das vítimas com os meios humanos e materiais disponíveis; 

- Colaboram na evacuação secundária para unidades de saúde diferenciadas; 

- Colaboram na difusão de avisos e informação pública às populações, através de veículos próprios com equipamentos adequados; 

- Apoiam a GNR na evacuação das populações e colocam os meios próprios disponíveis para a evacuação das populações com 
necessidades especiais; 

- Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório, bem como a assistência e bem-estar das 
populações; 

- Procedem inicialmente a cortes de trânsito, indispensáveis a isolar as zonas afetadas, até à chegada dos elementos da GNR; 

- Reforçam com equipamento e pessoal, de acordo com as disponibilidades, as estruturas de prestação de cuidados de saúde, 
centros de atendimento de sinistrados e postos de triagem; 

- Colaboram nas ações de distribuição de água potável e abastecimento de água; 

- Colaboram no enquadramento de voluntários e benévolos; 

- Colaboram na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 



 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Nisa 
Versão II 

1º Semestre de 2015 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nisa 
Revisão: 0 

1º Semestre de 2015 

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA Página 22 

 

 

PÚBLICO 
 

Conteúdo de Caráter Público 

(Artigo 10º; Ponto 2 do Anexo à Resolução nº 25/2008)  
PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO_5 – Tarefas da Guarda Nacional Republicana na Fase de Emergência 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 

- Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 

- Garante a manutenção da lei e da ordem pública; 

- Coordena e controla as operações e atividades de movimentação e evacuação das populações; 

- Assegura a operacionalidade permanente dos meios necessários à intervenção, incluindo os equipamentos de comunicações; 

- Mobiliza os meios próprios necessários à ordem pública e à movimentação e evacuação das populações; 

- Assegura a operacionalidade permanente dos meios necessários à manutenção da segurança e evacuação das populações, bem 
como da movimentação e controlo de tráfego; 

- Procede e orienta a evacuação e a movimentação das populações, de acordo com as decisões do PCO e/ou da CMPC; 

- Preserva a segurança e proteção dos cidadãos e da propriedade, procurando evitar o pânico na população; 

- Zela pela ordem e segurança na zona afetada; 

- Promove as condições de segurança, para que os diversos agentes e entidades de proteção civil possam realizar as suas ações 
sem interferências estranhas; 

- Garante a segurança do PCO, do local de funcionamento da CMPC, das zonas de sinistro, de apoio, de concentração e reserva, 
bem como as áreas e centros de acolhimento provisório e armazéns de emergência, e ainda a outros locais e/ou entidades 
essenciais ao desenvolvimento das operações; 

- Controla o acesso aos postos de triagem, assistência pré-hospitalar, evacuação secundária, locais de reunião de mortos e 
morgues provisórias; 

- Implementa, de acordo com as orientações que venham a ser definidas pela CMPC, se necessário, os processos de identificação e 
credenciação do pessoal ligado às operações de socorro; 

- Efetua o isolamento de áreas afetadas, condicionando o acesso; 

- Apoia as operações de segurança no teatro de operações; 

- Efetua o controlo de tráfego rodoviário e restrições de circulação, colocando a sinalização necessária e orientando o trânsito 
para as vias alternativas; 

- Efetua a deteção, investigação e prevenção das atividades criminosas; 

- Colabora nas operações de busca, salvamento e evacuação; 

- Assegura a guarda de espólios; 

- Garante a abertura de corredores de emergência/evacuação e corredores de circulação; 

- Colabora na orientação e estabelecimento das ações de mortuária, definindo também como e onde serão guardados os espólios 
de cadáveres; 

- Assegura a operacionalidade permanente dos equipamentos de comunicações das respetivas unidades; 

- Garante e coordena, em caso de necessidade, um serviço de estafetas; 

- Assegura a participação na difusão de avisos e informação pública às populações, através de veículos próprios com equipamentos 
adequados; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_6 – Tarefas das Forças Armadas na Fase de Emergência  

FORÇAS ARMADAS 
(de acordo com o disposto nos artigos 53º e 54º da lei 27/2006, na redação dada pela lei orgânica 1/2011) 

- Colaboram nas atividades de socorro e salvamento; 

- Colaboram nas ações/atividades de saúde e evacuação; 

- Colaboram nas ações de busca, salvamento e apoio sanitário; 

- Apoiam a GNR na evacuação das populações e colocam os meios próprios disponíveis à disposição da evacuação das populações 
com necessidades especiais; 

- Colaboram no fornecimento de transportes; 

- Apoiam o isolamento e segurança de áreas afetadas; 

- Fornecem apoio logístico às forças de proteção e socorro; 

- Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório; 

- Colaboram na montagem e operacionalização de unidades de atendimento a sinistrados; 

- Colaboram no fornecimento de alimentação a centros de acolhimento de deslocados e unidades de atendimento a sinistrados; 

- Apoiam com pessoal e equipamento o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares, abastecimento de água, 
alojamento provisório, agasalhos e higiene das populações; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Disponibilizam infraestruturas e meios de engenharia; 

- Apoiam com pessoal e equipamento as ações de demolição, escoramento, desobstrução de vias e remoção de destroços; 

- Colaboram na reabilitação das redes e serviços públicos essenciais; 

- Colaboram no reforço e/ou ativação das redes de telecomunicações; 

- Colaboram na manutenção e reparação de equipamentos, transportes e fornecimento de outros artigos disponíveis; 

- Contribuem com meios disponíveis para a recolha e armazenamento do produto de dádivas; 

- Participam na difusão de avisos e informação pública às populações, através de veículos próprios com equipamentos adequados. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_7 – Tarefas da Autoridade Aeronáutica na Fase de Emergência 

AUTORIDADE AERONÁUTICA 
(Instituto Nacional da Aviação Civil) 

- Garante a promoção da segurança aeronáutica, enquanto entidade responsável; 

- Participa, exercendo as competências e responsabilidades próprias, nos sistemas nacionais de coordenação civil e militar em 
matéria de utilização do espaço aéreo; 

- Participa, exercendo as competências e responsabilidades próprias, nos sistemas nacionais de proteção civil, de planeamento 
civil de emergência e de segurança interna; 

- Participa, exercendo as competências e responsabilidades próprias, nas ações de busca e salvamento; 

- Coopera, exercendo as competências e responsabilidades próprias, com a entidade responsável pela prevenção e investigação de 
acidentes e incidentes com aeronaves civis. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_8 – Tarefas do INEM e demais serviços de Saúde na Fase de Emergência  

INEM 

- Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 

- Coordena as atividades de emergência pré-hospitalar, mantendo informada a Autoridade de Saúde; 

- Procede à triagem e evacuações primárias e secundárias, para as unidades de saúde adequadas, efetuando uma referenciarão 
das vítimas; 

- Promove o transporte das vítimas e colabora na área do sinistro com meios necessários à prestação do socorro; 

- Procede à montagem de postos médicos avançados; 

- Colabora na montagem e operacionalização de unidades de atendimento a sinistrados; 

- Efetua a triagem e apoio psicológico das vítimas no local da ocorrência com vista à sua estabilização emocional e posterior 
referenciação para as entidades adequadas; 

- Reforça com equipamento e pessoal, de acordo com as disponibilidades, as estruturas de prestação de cuidados de saúde, 
centros de atendimento de sinistrados e postos de triagem; 

- Apoia a GNR na evacuação das populações e colocam os meios próprios disponíveis à disposição da evacuação das populações 
com necessidades especiais; 

- Colabora no fornecimento de material sanitário. 

AUTORIDADE DE SAÚDE 

- Dirige as ações de Saúde Pública e assume a responsabilidade e a decisão sobre as medidas de proteção; 

- Dirige as ações de controlo ambiental, de doenças transmissíveis e da qualidade dos bens essenciais; 

- Coordena as ações de mortuária e de prestação dos serviços de mortuária, estabelecendo os locais de reunião de mortos e 
morgues provisórias, em articulação com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF); 

- Coordena a mobilização dos centros de saúde e hospitais, bem como outras unidades prestadoras de serviços de saúde, de 
acordo com as necessidades; 

- Procede à requisição de serviços a estabelecimentos profissionais de saúde, nos casos de epidemias graves ou quando ocorram 
outras situações de emergência, no âmbito das suas competências; 

- Propõe e coordena as ações de vacinação, sempre que se justifique; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

CENTRO DE SAÚDE DE NISA E RESPECTIVAS EXTENSÕES 

- Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 

- Coordena as atividades de saúde, assegurando uma única cadeia de comando para as áreas de intervenção médico-sanitárias; 

- Coordena a prestação de cuidados médicos às vítimas até ao limite da sua capacidade; 

- Efetua a assistência médica e medicamentosa à população; 

- Promove a triagem de sinistrados; 

- Garante a evacuação secundária; 

- Garante a ligação com os hospitais de evacuação que forem estabelecidos; 

- Assegura a montagem de postos de triagem, de assistência pré-hospitalar, de evacuação secundária, e de unidades de 
atendimento a sinistrados, em estreita colaboração com o INEM; 

- Constitui, sempre que possível, equipas móveis de saúde para apoio imediato às ações de socorro; 

- Organiza o registo de feridos e mortos; 

- Colabora com as Juntas de Freguesia na identificação dos munícipes cujas incapacidades físicas levam à necessidade do emprego 
de meios especiais em caso de evacuação; 

- Assegura os cuidados médico-sanitários nos centros de acolhimento provisório, centros de atendimento de sinistrados e postos de 
triagem; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_9 – Tarefas do Hospital Distrital de Portalegre na Fase de Emergência  

HOSPITAL DISTRITAL DE PORTALEGRE (DR. JOSÉ MARIA GRANDE) 

- Assegura os serviços de urgência no seu âmbito de atuação; 

- Mobiliza os reforços em meios humanos e materiais, para as zonas afetadas, em apoio às equipas no terreno, quando solicitado 
pelo SMPC; 

- Reforça as equipas do C.S de Nisa em caso de necessidade; 

- Cria e mantem uma reserva estratégica de camas para internamento das vitimas; 

- Assegura a articulação coma as unidades hospitalares vizinhas, tendo em vista a otimização da resposta; 

- Presta apoio psicológico às populações em caso de necessidade. 

 

QUADRO_10 – Tarefas dos Sapadores Florestais de Nisa na Fase de Emergência  

SAPADORES FLORESTAIS DE NISA 

- Mobilizam os meios próprios necessários à intervenção; 

- Colaboram na primeira intervenção a incêndios florestais; 

- Colaboram no combate a incêndios florestais; 

- Colaboram no rescaldo a incêndios florestais; 

- Colaboram nas ações de vigilância pós-rescaldo; 

- Efetuam a sensibilização da população para as normas de conduta em matéria de ações de prevenção, do uso do fogo e da 
limpeza das florestas. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO _11 – Tarefas da Cruz Vermelha Portuguesa (delegação de Portalegre) na Fase de Emergência  

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA (Delegação de Portalegre) 

- Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 

- Apoia as ações de busca e salvamento; 

- Apoia as ações de prestação de socorro a sinistrados; 

- Colabora na evacuação de sinistrados; 

- Colabora na assistência sanitária e social; 

- Apoia a GNR na evacuação das populações e coloca os meios próprios disponíveis à disposição da evacuação das populações com 
necessidades especiais; 

- Apoia o transporte de deslocados, e população fragilizada; 

- Apoia as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório e na instalação de alojamentos temporários; 

- Colabora na montagem e operacionalização de postos de triagem, postos médicos avançados, e unidades de atendimento a 
sinistrados; 

- Colabora na assistência e bem-estar das populações evacuadas para os centros de acolhimento provisório; 

- Apoia o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares, materiais de alojamento provisório, roupas e higiene pessoal 
das populações; 

- Colabora na prestação de apoio psicossocial; 

- Colabora no registo de feridos e cadáveres; 

- Colabora no estabelecimento de locais de concentração de mortos; 

- Colabora na recolha dos elementos de obituário; 

- Apoia na recolha e armazenamento de dádivas; 

- Colabora na distribuição do pessoal voluntário não especializado. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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II - 3.1.2. Fase de Reabilitação 

 

Na fase de reabilitação os Agentes de Proteção Civil desempenham as funções de suporte de emergência e 

de recuperação das condições de normalidade identificadas e listadas nos quadros seguintes. 

 

QUADRO_12 – Tarefas do Corpos de Bombeiros de Nisa na Fase de Reabilitação  

CORPO DE BOMBEIROS DE NISA 

- Colaboram nas ações de apoio sanitário; 

- Apoiam as ações de gestão dos centros de acolhimento provisório, bem como a assistência e bem-estar das populações; 

- Colaboram nas ações de distribuição de água potável e abastecimento de água; 

- Colaboram no enquadramento de voluntários e benévolos; 

- Colaboram na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_13 – Tarefas da Guarda Nacional Republicana na Fase de Reabilitação 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 

- Garante a manutenção da lei e da ordem pública; 

- Coordena e controla as operações e atividades de movimentação das populações; 

- Procede e orienta a movimentação das populações, de acordo com as decisões do PCO e/ou da CMPC; 

- Preserva a segurança e proteção dos cidadãos e da propriedade; 

- Zela pela ordem e segurança na zona afetada; 

- Promove as condições de segurança, para que os diversos intervenientes possam realizar as suas ações sem interferências 
estranhas; 

- Garante a segurança do PCO, do local de funcionamento da CMPC, das zonas de sinistro, de apoio, de concentração e reserva, 
bem como nas áreas e centros de acolhimento provisório e armazéns de emergência, e ainda a outros locais e/ou entidades 
essenciais ao desenvolvimento das operações; 

- Implementa, de acordo com as orientações que venham a ser definidas pela CMPC, se necessário, os processos de identificação e 
credenciação do pessoal ligado às operações de socorro; 

- Efetua o isolamento de áreas afetadas, condicionando o acesso; 

- Efetua o controlo de tráfego rodoviário e restrições de circulação, colocando a sinalização necessária e orientando o trânsito 
para as vias alternativas; 

- Efetua a deteção, investigação e prevenção das atividades criminosas; 

- Assegura a guarda de espólios; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 



 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Nisa 
Versão II 

1º Semestre de 2015 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nisa 
Revisão: 0 

1º Semestre de 2015 

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA Página 27 

 

 

PÚBLICO 
 

Conteúdo de Caráter Público 

(Artigo 10º; Ponto 2 do Anexo à Resolução nº 25/2008)  
PÚBLICO 

 

QUADRO_14 – Tarefas das Forças Armadas na Fase de Reabilitação 

FORÇAS ARMADAS 
(de acordo com o disposto nos artigos 53º e 54º da lei 27/2006, na redação dada pela lei orgânica 1/2011) 

- Colaboram nas ações de apoio sanitário; 

- Apoiam o isolamento e segurança de áreas afetadas; 

- Fornecem apoio logístico às forças de proteção e socorro; 

- Colaboram no fornecimento de transportes; 

- Apoiam as ações de gestão dos centros de acolhimento provisório; 

- Colaboram no fornecimento de alimentação a centros de acolhimento de deslocados e unidades de atendimento a sinistrados; 

- Apoiam com pessoal e equipamento o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares, abastecimento de água, 
alojamento provisório, agasalhos e higiene das populações; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Disponibilizam infraestruturas e meios de engenharia; 

- Apoiam com pessoal e equipamento as ações de demolição, escoramento, desobstrução de vias e remoção de destroços; 

- Colaboram na reabilitação das redes e serviços públicos essenciais; 

- Colaboram no reforço e/ou ativação das redes de telecomunicações; 

- Colaboram na manutenção e reparação de equipamentos, transportes e fornecimento de outros artigos disponíveis; 

- Contribuem com meios disponíveis para a recolha e armazenamento do produto de dádivas. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_15 – Tarefas da Autoridade Aeronáutica na Fase de Reabilitação 

AUTORIDADE AERONÁUTICA 
(Instituto Nacional da Aviação Civil) 

- Garante a promoção da segurança aeronáutica, enquanto entidade responsável; 

- Participa, exercendo as competências e responsabilidades próprias, nos sistemas nacionais de coordenação civil e militar em 
matéria de utilização do espaço aéreo; 

- Participa, exercendo as competências e responsabilidades próprias, nos sistemas nacionais de Proteção Civil, de planeamento 
civil de emergência e de segurança interna; 

- Coopera, exercendo as competências e responsabilidades próprias, com a entidade responsável pela prevenção e investigação de 
acidentes e incidentes com aeronaves civis. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_16 – Tarefas do INEM e demais Serviços de Saúde na Fase de Reabilitação 

INEM 

Sem atuação predefinida, podendo colaborar em atividades necessárias à normalização da vida das populações atingidas e à 
neutralização dos efeitos da emergência, no âmbito das suas competências e disponibilidades. 

AUTORIDADE DE SAÚDE 

- Dirige as ações de Saúde Pública e assume a responsabilidade e a decisão sobre as medidas de proteção; 

- Dirige as ações de controlo ambiental, de doenças transmissíveis e da qualidade dos bens essenciais; 

- Propõe e coordena as ações de vacinação, sempre que se justifique; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

CENTRO DE SAÚDE de NISA E RESPECTIVAS EXTENSÕES 

- Coordena as atividades de saúde, assegurando uma única cadeia de comando para as áreas de intervenção médico-sanitárias; 

- Efetua a assistência médica e medicamentosa à população; 

- Organiza o registo de feridos e mortos; 

- Assegura os cuidados médico-sanitários nos centros de acolhimento provisório; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 



 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Nisa 
Versão II 

1º Semestre de 2015 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nisa 
Revisão: 0 

1º Semestre de 2015 

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA Página 28 

 

 

PÚBLICO 
 

Conteúdo de Caráter Público 

(Artigo 10º; Ponto 2 do Anexo à Resolução nº 25/2008)  
PÚBLICO 

 

QUADRO_17 – Tarefas dos Sapadores Florestais de Nisa na Fase de Reabilitação 

SAPADORES FLORESTAIS de NISA 

- Efetuam a prevenção de incêndios florestais, através de ações de silvicultura preventiva; 

- Colaboram no rescaldo a incêndios florestais; 

- Colaboram nas ações de vigilância pós-rescaldo; 

- Efetuam a sensibilização da população para as normas de conduta em matéria de ações de prevenção, do uso do fogo e da 
limpeza das florestas. 

- Colaboram com as várias entidades no terreno em atividades necessárias à normalização da vida das populações atingidas e à 
neutralização dos efeitos da emergência, no âmbito das suas competências e disponibilidades. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_18 – Tarefas da Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Portalegre) na Fase de Reabilitação 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA (Delegação de Portalegre) 

- Colabora na assistência sanitária e social; 

- Apoia o transporte de deslocados, ilesos, e população fragilizada; 

- Apoia as ações de gestão dos centros de acolhimento provisório e na instalação de alojamentos temporários; 

- Colabora na assistência e bem-estar das populações evacuadas para os centros de acolhimento provisório; 

- Apoia o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares, materiais de alojamento provisório, roupas e higiene pessoal 
das populações; 

- Colabora na prestação de apoio psicossocial; 

- Colabora no registo de feridos e cadáveres; 

- Colabora na recolha dos elementos de obituário; 

- Apoia na recolha e armazenamento de dádivas; 

- Colabora na distribuição do pessoal voluntário não especializado. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
 

II - 3.2. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

No presente ponto, são descritas, genericamente, as principais tarefas, missões ou atribuições a 

desempenhar, por cada Organismos e Entidades de Apoio, quer no respeitante a medidas imediatas de 

resposta à situação de acidente grave ou catástrofe, quer no referente a funções de recuperação das 

condições de normalidade. Esta descrição e identificação de tarefas não devem ser consideradas de forma 

rígida, devido às circunstâncias de cada ocorrência serem variáveis e ao PMEPC de Nisa ser um plano de 

carácter geral. Neste sentido, devendo efetuar-se uma adaptação a cada situação e à tipificação do risco 

que determinou a ativação do plano. (para contatar os diversos Organismos e Entidades de Apoio ver lista 

em IV-III-2). 

 

Na eventualidade da listagem dos organismos e entidades de apoio e respetivas missões, serem 

insuficientes, as várias entidades que, pela especificidade da ocorrência, sejam chamadas a intervir, 

devem atuar, de forma articulada com a coordenação operacional e de apoio à emergência. Ou seja, a 

listagem dos organismos e entidades de apoio e respetivas missões, não se esgota em si mesma, não 

sendo, portanto, fator decisivo/impeditivo que condicione a atuação face à emergência de uma 

determinada entidade. 
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Para além das missões ou atribuições de cada organismo ou entidade de apoio, adiante identificadas e 

listadas, considerando-se as anteriores salvaguardas, as várias entidades e organismos de apoio devem 

procurar garantir: 

 

 A participação no planeamento de emergência, através da nomeação de técnicos habilitados, com 

vista à atualidade do PMEPC, entre outros aspetos; pelo que deverá existir permanente contacto 

com o SMPC. 

 A elaboração e atualização de planos prévios de intervenção e de procedimentos operacionais. 

 A adoção de programas de treino e preparação contínuos destinados à manutenção da eficácia das 

intervenções. 

 A manutenção, na medida do possível, do estado de operacionalidade dos meios e equipamentos 

próprios; aquando da ativação do plano. 

De forma global, a missão de todos os serviços e instituições, públicos e privados, é o dever especial de 

cooperação com os agentes de Proteção Civil nos domínios com interesse para a prevenção, atenuação e o 

socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente, enquadrado e articulado nos termos do SIOPS, sem prejuízo 

das respetivas estruturas de direção, comando e chefia. 

No presente âmbito, de organismos e entidades de apoio às atividades/operações de Proteção Civil, 

incluem-se também os serviços e instituições de investigação técnica e científica, públicos ou privados, 

com competências específicas em domínios com interesse para a prossecução dos objetivos da Proteção 

Civil, os quais devem cooperar com os órgãos de direção, planeamento e coordenação que integram o 

Sistema Nacional de Proteção Civil. Desenvolvendo-se a cooperação, segundo o ponto 2, do Artigo 47º, da 

Lei de Bases da Proteção Civil, Lei nº 27/2006, de 2 de Julho, nos seguintes domínios: 

 

 Levantamento, previsão, avaliação e prevenção de riscos coletivos de origem natural, humana ou 

tecnológica e análises das vulnerabilidades das populações e dos sistemas ambientais a eles 

expostos; 

 Estudo de formas adequadas de proteção dos edifícios em geral, dos monumentos e de outros bens 

culturais, de instalações e infraestruturas de serviços e bens essenciais; 

 Investigação no domínio de novos equipamentos e tecnologias adequados à busca, salvamento e 

prestação de socorro e assistência; 

 Estudo de formas adequadas de proteção dos recursos naturais. 

Nos dois subpontos seguintes, são identificadas e listadas de forma muito objetiva, em figuras 

individualizadas, para possibilitar uma melhor consulta e atualização, as principais tarefas a desempenhar 

por cada organismos e entidades de apoio, relativamente à emergência e à reabilitação; as quais podem 

ser constantes em ambas as fases da emergência, devido à difícil delimitação das ações referentes às 

várias fases, uma vez que, em muitos aspetos e devido vários fatores, a reposição das condições de 

normalidade inicia-se coincidindo com a própria emergência, sendo as ações transversais a ambas as fases. 
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II - 3.2.1. Fase de Emergência 

Na fase de emergência os organismos e entidades de apoio desempenham as medidas imediatas de 

resposta à emergência identificadas e listadas nos quadros seguintes. 

QUADRO_19 – Tarefas do Centro Distrital de Segurança Social – Serviço Local de Nisa na Fase de Emergência 

CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL - SERVIÇO LOCAL DE NISA 

- Apoia e coordena as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório; 

- Apoia e coordena as ações de assistência e bem-estar das populações; 

- Coordena as ações de obtenção, confeção e distribuição de alimentos, armazenamento e distribuição, à população, de roupas, 
agasalhos, abrigo provisório e artigos de higiene, bem como outros bens prioritários; 

- Coordena as ações das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS); 

- Assegura a mobilização de equipamento e pessoal especializado, nomeadamente de Assistentes Sociais, necessários à 
intervenção; 

- Colabora nas ações de evacuação e movimentação das populações; 

- Apoia as populações evacuadas, nomeadamente aquelas com necessidades especiais; 

- Colabora na mobilização de transporte para a movimentação de populações evacuadas, nomeadamente aquelas com 
necessidades especiais; 

- Colabora no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Colabora na elaboração e manutenção da atualização da lista do pessoal voluntário, interveniente em ações de cariz social; 

- Colabora na recolha dos elementos de obituário; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_20 – Tarefas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nisa na Fase de Emergência 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS de NISA 

- Garantem a possibilidade de mobilização dos meios próprios necessários à intervenção; 

- Prestam especial dever de cooperação com os agentes de Proteção Civil; 

- Procuram assegurar e colaborar no cumprimento e prossecução das missões próprias dos corpos de bombeiros, enquanto 
entidades detentoras destes; 

- Asseguram a operacionalidade permanente de todos os meios necessários às ações de Proteção Civil, no âmbito dos corpos de 
bombeiros; 

- Garantem a participação dos respetivos corpos de bombeiros na difusão de avisos e informação pública às populações, através de 
veículos próprios com equipamentos adequados; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Apoiam, com pessoal e equipamento, na medida do possível, o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares, de 
alojamento provisório e de higiene das populações evacuadas, bem como de outros bens essenciais; 

- Disponibilizam meios para a movimentação de populações; 

- Colaboram no transporte de populações evacuadas para os locais que forem estabelecidos; 

- Apoiam a GNR na evacuação das populações e disponibilizam os meios próprios disponíveis para a evacuação das populações com 
necessidades especiais; 

- Colaboram no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_21 – Tarefas da Policia Judiciária na Fase de Emergência 

POLICIA JUDICIÁRIA 

- Procede à identificação de vítimas através do empenhamento das equipas técnicas desta entidade.  

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_22 – Tarefas do Ministério Público na Fase de Emergência 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

- Coordena as ações de mortuária. 

- Coordena os procedimentos legais tendo em vista a realização de autópsias.  

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_23 – Tarefas do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses na Fase de Emergência 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES   

- Efetua as ações de mortuária. 

- Realiza autópsias (despiste de doenças infetocontagiosas). 

- Efetua investigação forense, tendo em vista a identificação de vítimas. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_24 – Tarefas dos Órgãos de Comunicação Social na Fase de Emergência 

ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

- Colaboram com a estrutura de coordenação e controlo (CMPC,SMPC, Diretor do PMEPC de Nisa), visando a divulgação das 
informações relevantes relativas à situação, no âmbito da sua missão de serviço público, considerando a sua obrigação especial de 
colaboração, aquando da declaração da situação da Alerta, conforme determinado no ponto 2, Artigo 15º, da Lei nº 27/2006, de 3 
de Julho; 

- Colaboram nas ações de informação pública visando a manutenção da informação durante uma ocorrência, através da 
informação periódica que lhes é prestada; 

- Articulam-se com a Secção de Relações Públicas e Informação (ou unidade orgânica com competências e atribuições 
equivalentes), da Câmara Municipal de Nisa, com vista à difusão das informações relativas ao evoluir da situação e instruções 
referentes às medidas a tomar pelas populações; 

- Emitem na íntegra e em tempo útil, todas as informações fundamentais e disponíveis que, de acordo com o estabelecido, 
importem transmitir à população, através de avisos, comunicados, notas de imprensa, entrevistas, conferências de imprensa, ou 
outras formas de difusão de informações. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_25 – Tarefas das Instituições Particulares de Solidariedade Social na Fase de Emergência 

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS) 

- Colocam os meios e recursos próprios disponíveis para apoio às atividades de Proteção Civil; 

- Colaboram na confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido nas operações e à população; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Prestam apoio, quando solicitado, com meios e recursos, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, 
agasalhos, alimentos, produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Colaboram nas ações de evacuação e movimentação das populações; 

- Colaboram no transporte de populações evacuadas para os locais que forem estabelecidos; 

- Apoiam a GNR na evacuação das populações com necessidades especiais; 

- Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório, bem como a assistência e bem-estar das 
populações evacuadas; 

- Colaboram no alojamento/abrigo temporário das populações evacuadas; 

- Colaboram no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Colaboram na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 



 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Nisa 
Versão II 

1º Semestre de 2015 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nisa 
Revisão: 0 

1º Semestre de 2015 

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA Página 32 

 

 

PÚBLICO 
 

Conteúdo de Caráter Público 

(Artigo 10º; Ponto 2 do Anexo à Resolução nº 25/2008)  
PÚBLICO 

 

QUADRO_26 – Tarefas das Entidades de Carácter Associativo na Fase de Emergência 

ENTIDADES DE CARÁCTER ASSOCIATIVO 

- Colocam os meios e recursos próprios disponíveis para apoio às atividades de Proteção Civil; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Colaboram no alojamento/abrigo temporário das populações evacuadas; 

- Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório, bem como a assistência e bem-estar das 
populações evacuadas; 

- Apoiam com pessoal e equipamento o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares; 

- Prestam apoio, quando solicitado, com meios e recursos, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, 
agasalhos, produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Colaboram nas ações de evacuação e movimentação das populações; 

- Colaboram no transporte de populações evacuadas para os locais que forem estabelecidos; 

- Apoiam a GNR na evacuação das populações com necessidades especiais; 

- Colaboram no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Colaboram na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Colaboram, se solicitado e de forma devidamente enquadrada, no serviço de estafetas. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_27 – Tarefas da EP – Estradas de Portugal na Fase de Emergência 

EP – ESTRADAS DE PORTUGAL 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Disponibiliza piquetes de emergência para resolução das situações mais urgentes; 

- Assegura a desobstrução e reparação das vias de comunicação e itinerários de socorro; 

- Procede à sinalização e à constituição de barreiras de condicionamento de tráfego/acesso e/ou de encaminhamento de tráfego; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_28 – Tarefas da EDP – Energias de Portugal na Fase de Emergência 

EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Disponibiliza piquetes de emergência para resolução das situações mais urgentes; 

- Assegura o fornecimento de energia às infraestruturas e/ou locais considerados prioritários, de acordo com indicações do SMPC; 

- Assegura a montagem de baixadas de corrente suplementares, bem como outras formas alternativas de fornecimento de energia; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_29 – Tarefas da REN – Redes Energéticas Nacionais na Fase de Emergência 

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Disponibiliza piquetes de emergência para resolução das situações mais urgentes; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_30 – Tarefas da PT – Portugal Telecom na Fase de Emergência 

PT - PORTUGAL TELECOM 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Disponibiliza piquetes de emergência para resolução das situações mais urgentes; 

- Assegura as telecomunicações nas infraestruturas e/ou locais considerados prioritários, de acordo com indicações do SMPC; 

- Disponibiliza, na medida do possível, linhas suplementares de telecomunicações; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_31 – Tarefas das Operadoras de Telecomunicações Móveis na Fase de Emergência 

OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS 

- Mobilizam os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibilizam elementos de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Disponibilizam piquetes de emergência para resolução das situações mais urgentes; 

- Asseguram a operacionalização das redes e sistemas de telecomunicações, se necessário recorrendo a meios alternativos, nas 
zonas consideradas prioritárias, de acordo com indicações do SMPC; 

- Colaboram na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_32 – Tarefas da Águas do Norte Alentejano na Fase de Emergência 

ÁGUAS DO NORTE ALENTEJANO 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Disponibiliza piquetes de emergência para resolução das situações mais urgentes; 

- Assegura o fornecimento de água, em alta, aos sistemas de fornecimento de água, em baixa, para as infraestruturas e/ou locais 
considerados prioritários, de acordo com indicações do SMPC; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_33 – Tarefas da REN Gasodutos na Fase de Emergência 

REN GASODUTOS 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Disponibiliza piquetes de emergência para resolução das situações mais urgentes; 

- Assegura a prevenção e/ou resolução de acidentes relacionados com o transporte de gás no gasoduto; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_34 – Tarefas dos Estabelecimentos de Ensino na Fase de Emergência 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

- Promovem a segurança e evacuação da população escolar; 

- Disponibilizam as respetivas instalações e se necessário os seus funcionários, para apoio às atividades de Proteção Civil. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_35 – Tarefas das Farmácias na Fase de Emergência 

FARMÁCIAS 

- Colaboram, de acordo com as suas competências e possibilidades, na satisfação das necessidades logísticas de sustento às 
operações, conforme lhe seja solicitada colaboração, pelas entidades responsáveis pela coordenação em matéria de saúde e 
serviços médicos; 

- Colaboram, com abastecimentos de produtos farmacêuticos, o dispositivo médico-sanitário no TO, ou diretamente envolvido nas 
operações; 

- Satisfazem, na medida do possível, as requisições efetuadas nos casos de epidemias graves ou quando ocorram outras situações 
de emergência; 

- Colaboram na assistência medicamentosa à população; 

- Asseguram o abastecimento extraordinário de produtos farmacêuticos às estruturas que lhes solicitem; 

- Garantem, na medida do possível, uma reserva estratégica de produtos farmacêuticos; 

- Colaboram, de acordo com as possibilidades, no fornecimento e distribuição de meios profiláticos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_36 – Tarefas das Entidades Privadas, Coletivas e Individuais, Prestadoras de Serviços de Saúde na Fase 

de Emergência 

ENTIDADES PRIVADAS, COLECTIVAS E INDIVIDUAIS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

- Colaboram, de acordo com as suas possibilidades, na satisfação das necessidades logísticas de sustento às operações, conforme 
lhe seja solicitada colaboração, pelas entidades responsáveis pela coordenação em matéria de saúde e serviços médicos; 

- Colaboram na assistência médica e medicamentosa à população; 

- Colaboram, na medida do possível, no socorro e tratamento das vítimas; 

- Reforçam o dispositivo médico-sanitário no TO; 

- Colaboram, se possível, no envio de pessoal médico para os locais afetados; 

- Colaboram, se necessário e de acordo com as possibilidades, na guarnição e funcionamento dos postos de triagem, do ponto de 
vista médico e de enfermagem; 

- Satisfazem, na medida do possível, as requisições efetuadas nos casos de epidemias graves ou quando ocorram outras situações 
de emergência; 

- Apoiam a sanidade da área afetada, incluindo, se necessário e assim entendido pelas entidades responsáveis, as ações de 
vacinação, e promovendo as demais ações que se julguem convenientes; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Colaboram na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Colaboram, de acordo com as possibilidades, no fornecimento, distribuição e implementação de meios profiláticos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_37 – Tarefas dos Operadores de Transportes Coletivos de Passageiros na Fase de Emergência 

OPERADORES DE TRANSPORTES COLECTIVOS DE PASSAGEIROS  

- Disponibilizam meios para movimentação de populações; 

- Colaboram na evacuação das populações; 

- Colaboram no transporte de populações evacuadas para os locais que forem estabelecidos; 

- Apoiam, com transporte, a movimentação das populações com necessidades especiais; 

- Asseguram outras atividades de transporte que lhes forem designadas, quer seja de populações ou de intervenientes nas 
ações/operações de Proteção Civil. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_38 – Tarefas das Empresas de Segurança Privada na Fase de Emergência 

EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA 

- Efetuam o reforço da segurança nos estabelecimentos industriais, comerciais e edifícios públicos; 

- Efetuam a guarda de espólios de estabelecimentos, para os quais seja solicitada a sua colaboração; 

- Colaboram na segurança de pessoas e bens, nas áreas afetadas, nomeadamente nas áreas de ação para as quais sejam 
destacadas. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_39 – Tarefas dos Estabelecimentos Comerciais / Comerciantes Individuais de Produtos Alimentares na 

Fase de Emergência 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS / COMERCIANTES INDIVIDUAIS DE PRODUTOS ALIMENTARES  

- Disponibilizam, às entidades responsáveis por essa tarefa, os bens alimentares necessários à confeção de alimentação para as 
populações que necessitem e elementos intervenientes nas operações. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_40 – Tarefas dos Estabelecimentos de Restauração na Fase de Emergência 

ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO 

- Disponibilizam, considerando as suas capacidades, o apoio alimentar, quer às equipas intervenientes, quer à população, de 
acordo com o que lhes for solicitado. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_41 – Tarefas dos Estabelecimentos Hoteleiros na Fase de Emergência 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 

- Colaboram no alojamento/abrigo temporário das populações evacuadas; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Disponibilizam, considerando as suas capacidades, o apoio alimentar, quer às equipas intervenientes, quer à população, de 
acordo com o que lhes for solicitado. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_42 – Tarefas dos Agentes Funerários na Fase de Emergência 

AGENTES FUNERÁRIOS 

- Colaboram em todas as atividades relacionadas com a mortuária; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Colaboram no transporte de cadáveres; 

- Efetuam os sepultamentos de emergência; 

- Prestam os serviços de mortuária, que forem considerados adequados. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_43 – Tarefas dos Revendedores de Combustíveis na Fase de Emergência 

REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS 

- Asseguram o fornecimento, e quando possível a distribuição, de combustível às viaturas afetas às atividades de Proteção Civil, 
colaborando nas necessidades de sustentação logística das operações. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_44 – Tarefas das Oficinas na Fase de Emergência 

OFICINAS 

- Colaboram na sustentação logística das operações, auxiliando a manutenção e reparação de viaturas e equipamentos afetos às 
operações de Proteção Civil; 

- Efetuam a manutenção e reparação de equipamentos e transportes; 

- Colaboram no fornecimento de artigos, consoante as suas disponibilidades, para assegurar a manutenção e reparação por parte 
de outras entidades. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_45 – Tarefas das Empresas e Proprietários Individuais de Equipamentos para Apoio às Operações na Fase 

de Emergência 

EMPRESAS E PROPRIETÁRIOS INDIVIDUAIS DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO ÀS OPERAÇÕES 

- Apoiam com pessoal e equipamento as ações de transporte, demolição, escoramento, desobstrução de vias e remoção de 
destroços, bem como a reabilitação das redes e serviços públicos essenciais; 

- Garantem o fornecimento, de acordo com as disponibilidades, de meios e recursos especializados para apoio às operações de 
Proteção Civil; 

- Colaboram, de acordo com as suas possibilidades e sempre que adequado, na manutenção e reparação de equipamentos e 
transportes, bem como no fornecimento de outros artigos que permitam apoiar estas ações por parte de outras entidades. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_46 – Tarefas de Outros Estabelecimentos Comerciais / Comerciantes Individuais de Retalho na Fase de 

Emergência 

OUTROS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS / COMERCIANTES INDIVIDUAIS DE RETALHO 

- Prestam apoio, quando solicitado, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, agasalhos, alimentos, 
produtos de higiene, e outros bens prioritários. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_47 – Tarefas das Comunidades Paroquiais na Fase de Emergência 

COMUNIDADES PAROQUIAIS 

- Colaboram nas ações de socorro e auxílio social, nomeadamente no respeitante a alimentação, alojamento e roupas; 

- Prestam apoio, quando solicitado, com meios e recursos, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, 
agasalhos, alimentos, produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório, bem como a assistência e bem-estar das 
populações; 

- Apoiam o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares; 

- Colaboram nas ações de movimentação e evacuação das populações; 

- Colaboram na identificação dos munícipes com incapacidades físicas ou outras, que levem à necessidade do emprego de meios 
especiais em caso de evacuação; 

- Colaboram na difusão de avisos, informação pública e medidas de autoproteção; 

- Colaboram no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Constituem grupos de voluntários, de acordo com as possibilidades e as necessidades da ocorrência; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Colaboram na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Colaboram na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMP 
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QUADRO_48 – Tarefas dos Grupos de Voluntários na Fase de Emergência 

GRUPOS DE VOLUNTÁRIOS 

- Apresentam-se, em situações de emergência, nas Juntas de Freguesia, ou noutros locais que venham a ser definidos, acatando as 
instruções que lhes sejam transmitidas; 

- Detetam, comunicam e/ou solucionam possíveis situações que originem sinistros; 

- Colaboram, se solicitado e de forma devidamente enquadrada, no serviço de estafetas; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Colaboram na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Colaboram na evacuação e movimentação das populações; 

- Prestam apoio, quando solicitado, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, agasalhos, alimentos, 
produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Constituem, de acordo com as instruções e as necessidades da situação em si, equipas de reforço para atuação em diversas 
especialidades, nomeadamente: 

- Recolha, triagem, tratamento e evacuação de sinistrados; 
- Confeção e distribuição de alimentos; 
- Reconhecimento dos locais afetados; 
- Guias para as equipas de combate; 
- Transporte de pessoas, animais e material; 
- Fornecimento de energia; 
- Alojamento de emergência; 
- Remoção de escombros e demolições, 
- Reparações de vários âmbitos em elementos inoperacionais que sejam considerados como extremamente imprescindíveis; 
- Drenagem e escoamento de águas; 
- Combate a incêndios, principalmente através da utilização de maquinaria; 
- Comunicações e estafeta; 
- Apoio psicológico; 
- Entre outros. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_49 – Tarefas dos Radioamadores Licenciados 

RADIOAMADORES 

- Apoiam os serviços, agentes de Proteção Civil e demais entidades e organizações intervenientes, na prossecução das respetivas 
tarefas, enquadráveis nos âmbitos próprios de atividade e competências, consoante as suas disponibilidades. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

 II - 3.2.2. Fase de Reabilitação 

 

Na fase de reabilitação os organismos e entidades de apoio desempenham as funções de suporte à 

emergência e de recuperação das condições de normalidade identificadas e listadas nos quadros seguintes. 

QUADRO_50 – Tarefas do Centro Distrital de Segurança Social – Serviço Local de Nisa na Fase de Reabilitação 

CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL - SERVIÇO LOCAL DE NISA 

- Apoia e coordena as ações de assistência e bem-estar das populações; 

- Coordena as ações de obtenção, confeção e distribuição de alimentos, armazenamento e distribuição, à população, de roupas, 
agasalhos, abrigo provisório e artigos de higiene, bem como outros bens prioritários; 

- Coordena as ações das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS); 

- Assegura as ações de apoio social, nomeadamente o alojamento e realojamento; 

- Assegura a mobilização de equipamento e pessoal especializado, nomeadamente de Assistentes Sociais, necessários à 
intervenção; 

- Colabora na prestação de apoio psicológico às vítimas; 
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- Acompanha e encaminha a população afetada; 

- Promove a reunião das famílias atingidas; 

- Colabora nas ações de movimentação das populações; 

- Colabora no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Colabora na elaboração e manutenção da atualização da lista do pessoal voluntário, interveniente em acções de cariz social; 

- Colabora na recolha dos elementos de obituário; 

- Apoia o sistema de recolha e armazenamento de dádivas; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_51 – Tarefas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nisa na Fase de Reabilitação 

ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NISA 

- Garantem a possibilidade de mobilização dos meios próprios necessários à intervenção; 

- Prestam especial dever de cooperação com os agentes de proteção Civil; 

- Procuram assegurar e colaborar no cumprimento e prossecução das missões próprias dos corpos de bombeiros, enquanto 
entidades detentoras destes; 

- Asseguram a operacionalidade permanente de todos os meios necessários às ações de proteção Civil, no âmbito dos corpos de 
bombeiros; 

- Garantem a participação dos respetivos corpos de bombeiros na difusão de avisos e informação pública às populações, através de 
veículos próprios com equipamentos adequados; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Apoiam, com pessoal e equipamento, na medida do possível, o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares, de 
alojamento provisório e de higiene das populações evacuadas, bem como de outros bens essenciais; 

- Disponibilizam meios para a movimentação de populações; 

- Colaboram no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de dádivas. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, GPC 

QUADRO_52 – Tarefas da Policia Judiciária na Fase de Reabilitação 

POLICIA JUDICIÁRIA 

- Procede à identificação de vítimas através do empenhamento das equipas técnicas desta entidade.  

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_53 – Tarefas do Ministério Público na Fase de Reabilitação 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

- Coordena as ações de mortuária. 

- Coordena os procedimentos legais tendo em vista a realização de autópsias.  

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_54 – Tarefas do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses na Fase de Reabilitação 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES   

- Efetua investigação forense, tendo em vista a identificação de vítimas. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 



 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Nisa 
Versão II 

1º Semestre de 2015 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nisa 
Revisão: 0 

1º Semestre de 2015 

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA Página 39 

 

 

PÚBLICO 
 

Conteúdo de Caráter Público 

(Artigo 10º; Ponto 2 do Anexo à Resolução nº 25/2008)  
PÚBLICO 

 

 

QUADRO_55 – Tarefas dos Órgãos de Comunicação Social na Fase de Reabilitação 

ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

- Colaboram com a estrutura de coordenação e controlo, visando a divulgação das informações relevantes relativas à situação, no 
âmbito da sua missão de serviço público, considerando a sua obrigação especial de colaboração, aquando da declaração da 
situação da Alerta, conforme determinado no ponto 2, Artigo 15º, da Lei nº 27/2006, de 3 de Julho; 

- Colaboram nas ações de informação pública visando a manutenção da informação durante uma ocorrência, através da 
informação periódica que lhes é prestada; 

- Articulam-se com a secção de relações públicas e informação (ou unidade orgânica com competências e atribuições 
equivalentes), da Câmara Municipal de Nisa, com vista à difusão das informações. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_56 – Tarefas das Instituições Particulares de Solidariedade Social na Fase de Reabilitação 

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS) 

- Colocam os meios e recursos próprios disponíveis para apoio às atividades de proteção Civil; 

- Colaboram na confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido nas operações e à população; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Prestam apoio, quando solicitado, com meios e recursos, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, 
agasalhos, alimentos, produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Colaboram nas ações de movimentação das populações; 

- Colaboram no alojamento/abrigo temporário das populações evacuadas; 

- Colaboram no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Colaboram na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de dádivas. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_57 – Tarefas das Entidades de Carácter Associativo na Fase de Reabilitação 

ENTIDADES DE CARÁCTER ASSOCIATIVO 

- Colocam os meios e recursos próprios disponíveis para apoio às atividades de Proteção Civil; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Colaboram no alojamento/abrigo temporário das populações evacuadas; 

- Apoiam com pessoal e equipamento o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares; 

- Prestam apoio, quando solicitado, com meios e recursos, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, 
agasalhos, produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Colaboram no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Colaboram na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de dádivas. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_58 – Tarefas da EP – Estradas de Portugal na Fase de Reabilitação 

EP – ESTRADAS DE PORTUGAL 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Assegura o restabelecimento de vias de comunicação; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_59 – Tarefas da EDP – Energias de Portugal na Fase de Reabilitação 

EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Assegura o restabelecimento do normal fornecimento de energia; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, GPC 

 

QUADRO_60 – Tarefas da REN – Redes Energéticas Nacionais na Fase de Reabilitação 

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_61 – Tarefas da PT – Portugal Telecom na Fase de Reabilitação 

PT - PORTUGAL TELECOM 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Assegurara o restabelecimento das comunicações; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_62 – Tarefas das Operadoras de Telecomunicações Móveis na Fase de Reabilitação 

OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS 

- Mobilizam os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibilizam elementos de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Asseguraram o restabelecimento das comunicações; 

- Colaboram na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_63 – Tarefas da Águas do Norte Alentejano na Fase de Reabilitação 

ÁGUAS DO NORTE ALENTEJANO 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Assegura o restabelecimento do normal abastecimento de água; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_64 – Tarefas da REN Gasodutos na Fase de Reabilitação 

REN GASODUTOS 

- Mobiliza os meios próprios necessários à resolução das situações; 

- Disponibiliza um elemento de ligação para coordenação das atividades a desenvolver; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_65 – Tarefas dos Estabelecimentos de Ensino na Fase de Reabilitação 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

- Disponibilizam as respetivas instalações e se necessário os seus funcionários, para apoio às atividades de proteção Civil; 

- Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências e disponibilidades. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_66 – Tarefas das Farmácias na Fase de Reabilitação 

FARMÁCIAS 

- Colaboram, de acordo com as suas competências e possibilidades, na satisfação das necessidades logísticas de sustento às 
operações, conforme lhe seja solicitada colaboração, pelas entidades responsáveis pela coordenação em matéria de saúde e 
serviços médicos; 

- Colaboram na assistência medicamentosa à população; 

- Garantem, na medida do possível, uma reserva estratégica de produtos farmacêuticos; 

- Colaboram, de acordo com as possibilidades, no fornecimento e distribuição de meios profiláticos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_67 – Tarefas das Entidades Privadas, Coletivas e Individuais, Prestadoras de Serviços de Saúde na Fase 

de Reabilitação 

ENTIDADES PRIVADAS, COLECTIVAS E INDIVIDUAIS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

- Colaboram, de acordo com as suas possibilidades, na satisfação das necessidades logísticas de sustento às operações, conforme 
lhe seja solicitada colaboração, pelas entidades responsáveis pela coordenação em matéria de saúde e serviços médicos; 

- Colaboram na assistência médica e medicamentosa à população; 

- Apoiam a sanidade da área afetada, incluindo, se necessário e assim entendido pelas entidades responsáveis, as ações de 
vacinação, e promovendo as demais ações que se julguem convenientes; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Colaboram na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Colaboram, de acordo com as possibilidades, no fornecimento, distribuição e implementação de meios profiláticos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

QUADRO_68 – Tarefas dos Operadores de Transportes Coletivos de Passageiros na Fase de Reabilitação 

OPERADORES DE TRANSPORTES COLECTIVOS DE PASSAGEIROS  

- Disponibilizam meios para movimentação de populações; 

- Asseguram outras atividades de transporte que lhes forem designadas, quer seja de populações ou de intervenientes nas 
ações/operações de proteção Civil. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_69 – Tarefas das Empresas de Segurança Privada na Fase de Reabilitação 

EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA 

- Efetuam o reforço da segurança nos estabelecimentos industriais, comerciais, e edifícios públicos; 

- Efetuam a guarda de espólios de estabelecimentos, para os quais seja solicitada a sua colaboração; 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_70 – Tarefas dos Estabelecimentos Comerciais / Comerciantes Individuais de Produtos Alimentares na 

Fase de Reabilitação 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS / COMERCIANTES INDIVIDUAIS DE PRODUTOS ALIMENTARES  

- Disponibilizam, às entidades responsáveis por essa tarefa, os bens alimentares necessários à confeção de alimentação para as 
populações que necessitem e elementos intervenientes nas operações. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_71 – Tarefas dos Estabelecimentos de Restauração na Fase de Reabilitação 

ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO 

- Disponibilizam, considerando as suas capacidades, o apoio alimentar, quer às equipas intervenientes, quer à população, de 
acordo com o que lhes for solicitado. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_72 – Tarefas dos Estabelecimentos Hoteleiros na Fase de Reabilitação 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 

- Colaboram no alojamento/abrigo temporário das populações evacuadas; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_73 – Tarefas dos Agentes Funerários na Fase de Reabilitação 

AGENTES FUNERÁRIOS 

- Colaboram em todas as atividades relacionadas com a mortuária; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Exercem quaisquer outras atividades enquadradas no âmbito do seu domínio de atividade e de acordo com as suas 
disponibilidades. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_74 – Tarefas dos Revendedores de Combustíveis na Fase de Reabilitação 

REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS 

- Asseguram o fornecimento de combustível às viaturas afetas às atividades de Proteção Civil, colaborando nas necessidades de 
sustentação logística das operações. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_75 – Tarefas das Oficinas na Fase de Reabilitação 

OFICINAS 

- Colaboram na sustentação logística das operações, auxiliando a manutenção e reparação de viaturas e equipamentos afetos às 
operações de proteção Civil; 

- Efetuam a manutenção e reparação de equipamentos e transportes; 

- Colaboram no fornecimento de artigos, consoante as suas disponibilidades, para assegurar a manutenção e reparação por parte 
de outras entidades. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_76 – Tarefas das Empresas e Proprietários Individuais de Equipamentos para Apoio às Operações na Fase 

de Reabilitação 

EMPRESAS E PROPRIETÁRIOS INDIVIDUAIS DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO ÀS OPERAÇÕES 

- Apoiam com pessoal e equipamento as ações de transporte, demolição, escoramento, desobstrução de vias e remoção de 
destroços, bem como a reabilitação das redes e serviços públicos essenciais; 

- Garantem o fornecimento, de acordo com as disponibilidades, de meios e recursos especializados para apoio às operações de 
proteção Civil; 

- Colaboram, de acordo com as suas possibilidades e sempre que adequado, na manutenção e reparação de equipamentos e 
transportes, bem como no fornecimento de outros artigos que permitam apoiar a estas ações por parte de outras entidades. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_77 – Tarefas de Outros Estabelecimentos Comerciais / Comerciantes Individuais de Retalho na Fase de 

Reabilitação 

OUTROS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS / COMERCIANTES INDIVIDUAIS DE RETALHO 

- Prestam apoio, quando solicitado, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, agasalhos, alimentos, 
produtos de higiene, e outros bens prioritários. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_78 – Tarefas das Comunidades Paroquiais na Fase de Reabilitação 

COMUNIDADES PAROQUIAIS 

- Colaboram nas ações de socorro e auxílio social, nomeadamente no respeitante a alimentação, alojamento e roupas; 

- Prestam apoio, quando solicitado, com meios e recursos, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, 
agasalhos, alimentos, produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Colaboram nas ações de movimentação das populações; 

- Colaboram na difusão de avisos, informação pública e medidas de autoproteção; 

- Colaboram no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Constituem grupos de voluntários, de acordo com as possibilidades e as necessidades da ocorrência; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Colaboram na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de dádivas; 

- Colaboram na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_79 – Tarefas dos Grupos de Voluntários na Fase de Reabilitação 

GRUPOS DE VOLUNTÁRIOS 

- Apresentam-se nas Juntas de Freguesia, ou noutros locais que venham a ser definidos, acatando as instruções que lhes sejam 
transmitidas; 

- Detetam, comunicam e/ou solucionam possíveis situações que originem sinistros; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de dádivas; 

- Colaboram na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações; 

- Colaboram na movimentação das populações; 

- Prestam apoio, quando solicitado, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, agasalhos, alimentos, 
produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Constituem, de acordo com as instruções e as necessidades da situação em si, equipas de reforço para atuação em diversas 
especialidades, nomeadamente: 

- Confeção e distribuição de alimentos 
- Transporte de pessoas, animais e material 



 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Nisa 
Versão II 

1º Semestre de 2015 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nisa 
Revisão: 0 

1º Semestre de 2015 

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA Página 44 

 

 

PÚBLICO 
 

Conteúdo de Caráter Público 

(Artigo 10º; Ponto 2 do Anexo à Resolução nº 25/2008)  
PÚBLICO 

 

- Alojamento  
- Remoção de escombros e demolições 
- Drenagem e escoamento de águas 
- Rescaldo de incêndios 
- Telecomunicações 
- Apoio psicológico 
- Entre outros. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_80 – Tarefas dos Radioamadores Licenciados  

RADIOAMADORES 

- Apoiam os serviços, agentes de proteção Civil e demais entidades e organizações intervenientes, na prossecução das respetivas 
tarefas, enquadráveis nos âmbitos próprios de atividade e competências, consoante as suas disponibilidades. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

II - 3.3. Missão das Estruturas Autárquicas 

II - 3.3.1. Fase de Emergência  

QUADRO_81 – Tarefas das Diversas Unidades Orgânicas da Câmara Municipal de Nisa na Fase de Emergência 

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA – DIVERSAS UNIDADES ORGÂNICAS 

- As diversas unidades orgânicas colaboram nas atividades e operações de proteção Civil, desempenhando as missões que se 
enquadrem nas respetivas competências e atribuições, ou de acordo com o que o Presidente da Câmara Municipal de Nisa 
determinar pontualmente; 

- Os funcionários da Câmara Municipal de Nisa, sempre que convocados pelo Diretor do Plano, prestam apoio nas atividades que 
sejam da sua competência, ou naquelas que os responsáveis pelas respetivas unidades orgânicas designarem; 

- Prestam assessoria técnica e administrativa às várias estruturas essenciais para as atividades de Proteção Civil, nomeadamente, 
ao PCO, à CMPC e ao SMPC; 

- Asseguram, após ativação do PMEPC, a operacionalidade e disponibilidade dos meios humanos e materiais, de cada unidade 
orgânica; 

- Asseguram a mobilização rápida dos meios e recursos necessários a apoiar a resolução das ocorrências; 

- Após a ativação do PMEPC, planeiam e constituem equipas de resposta às solicitações que venham a ser feitas, de acordo com as 
necessidades da ocorrência, consoante as respetivas competências das várias unidades orgânicas; 

- Os vários responsáveis sectoriais comparecem nos locais de sinistro e centros de decisão, sempre que se justifique, e garantem 
permanente articulação de informação e de procedimentos com o SMPC; 

- Colaboram nas ações de instalação, gestão, funcionamento e administração de operações de âmbito logístico, de carácter 
emergente; 

- Colaboram na avaliação e quantificação dos danos; 

- Colaboram na confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido nas operações e à população; 

- Prestam apoio, quando solicitado, com meios e recursos, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, 
agasalhos, alimentos, produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Colaboram na evacuação e movimentação das populações; 

- Disponibilizam as respetivas instalações e se necessário os seus funcionários, para apoio às atividades de Proteção Civil. 

SECÇÃO FINANCEIRA 
(ou unidade orgânica com competências e atribuições equivalentes) 

- Assegura, recorrendo se necessário a outras unidades orgânicas da Câmara Municipal de Nisa, a gestão financeira e de custos, 
relacionados com a administração de meios e recursos; 

- Assegura, recorrendo se necessário a outras unidades orgânicas da Câmara Municipal de Nisa, a supervisão das negociações 
contratuais, relacionados com a administração de meios e recursos; 

- Assegura, recorrendo se necessário a outras unidades orgânicas da Câmara Municipal de Nisa, a gestão dos processos de seguros, 
relacionados com a administração de meios e recursos; 

- Contacta e propõe protocolos com entidades fornecedoras de bens e géneros; 

- Procede à aquisição dos bens e serviços requisitados para as operações de Proteção Civil, depois das respetivas despesas serem 
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devidamente autorizadas; 

- Controla o sistema de requisições; 

- Propõe a constituição, se necessário, gere e controla os armazéns de emergência; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos; 

- Coloca os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes atividades operacionais. 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 (ou unidade orgânica com competências e atribuições equivalentes) 

- Assegura a operacionalidade e disponibilidade dos meios e recursos à sua disposição; 

- Mobiliza e coordena, de forma articulada com a restante estrutura de coordenação, a utilização de meios e recursos, tanto nas 
operações de socorro como nas ações prioritárias de reabilitação, recorrendo, se por insuficiência for necessário, a outras 
entidades que os detenham; 

- Os vários responsáveis, conforme seja adequado, comparecem ou fazem-se representar, nas reuniões de carácter emergente e 
nos locais dos sinistros, sempre que se justifique e exista a necessidade de utilização de meios ou recursos da Câmara Municipal, 
de acordo com as competências de cada responsável; 

- Organiza e aciona equipas de avaliação imediata dos danos resultantes de sinistros e, consequentemente, prepara e desencadeia 
os mecanismos tendentes à normalização e resolução provisória e/ou definitiva dos danos; 

- Delimita danos e a sua previsível evolução; 

- Determina a necessidade de equipas ou técnicos complementares; 

- Deteta, comunica e/ou soluciona possíveis situações que originem sinistros; 

- Assegura, em articulação com o Diretor do Plano e com a CMPC, a coordenação das atividades de assistência técnica, no âmbito 
logístico de apoio às operações de Proteção Civil, nomeadamente no respeitante às atividades de engenharia e remoção de 
destroços e restabelecimento das redes e serviços públicos essenciais; 

- Em articulação com o Diretor do Plano e com a CMPC, providencia o equipamento e pessoal destinados à inspeção, escoramento 
e demolição de estruturas, desobstrução de vias de comunicação e/ou itinerários de socorro e remoção de destroços;  

- Promove a execução dos trabalhos necessários ao restabelecimento da circulação; 

- Em articulação com o Diretor do Plano e com a CMPC, coordena a reabilitação urgente das redes e serviços públicos essenciais, 
nomeadamente abastecimento de energia elétrica, água e telefones, bem como saneamento básico; 

- Informa sobre a situação dos serviços e infraestruturas essenciais e prioritárias e respetivos tempos críticos para a sua 
reabilitação; 

- Procede às demais reabilitações prioritárias; 

- Assegura a sinalização dos edifícios ameaçando ruína e das vias interrompidas, desenvolvendo as ações necessárias à sua 
reabertura; 

- Providencia, se necessário, sistemas alternativos de iluminação e energia elétrica, bem como de abastecimento de água às 
populações e às infraestruturas e/ou locais considerados prioritários, de acordo com indicações do SMPC; 

- Colabora na sinalização que for necessária e na criação de barreiras de acesso; 

- Colabora na manutenção e reparação de viaturas afetas à situação de acidente grave ou catástrofe; 

- Colabora na distribuição e disponibilização de combustível às viaturas afetas à situação de acidente grave ou catástrofe; 

- Garante e organiza os seus meios de transporte disponíveis, de acordo com as necessidades das diferentes atividades 
operacionais;  

- Sempre que necessário recorre à colaboração, para a prossecução das atividades de assistência técnica, que deve ser prestada 
pelas várias entidades envolvidas ou, que pelas especificidades das necessidades das intervenções a efetuar, sejam chamadas a 
intervir, de acordo com as competências específicas e com as disponibilidades destas; 

- Coloca os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes atividades operacionais; 

- Colabora, se solicitado e de forma devidamente enquadrada, no serviço de estafetas; 

- Disponibiliza meios para a movimentação e evacuação de populações; 

- Colabora no transporte de populações evacuadas para os locais que forem estabelecidos; 

- Apoia a GNR na evacuação das populações com necessidades especiais. 

SETOR DE AÇÃO SOCIAL  
(ou unidade orgânica com competências e atribuições equivalentes) 

- Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 

- Prepara a resposta aos pedidos que lhe forem feitos no âmbito da Proteção Civil, em estreita ligação com o serviço local de 
Segurança Social; 
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- Comparece nas reuniões de carácter emergente e nos locais dos sinistros sempre que exista a necessidade de apoio social aos 
sinistrados, por parte da Câmara Municipal; 

- Colabora nas atividades de abrigo, assistência e bem-estar das populações; 

- Promove a instalação de emergência de eventuais deslocados, evitando o desmembramento dos agregados familiares; 

- Colabora na identificação dos munícipes cujas incapacidades físicas levam à necessidade do emprego de meios especiais em caso 
de evacuação; 

- Colabora nas ações de instalação e gestão de centros de acolhimento provisório; 

- Colabora na assistência e bem-estar das populações evacuadas para os centros de acolhimento provisório; 

- Apoia o fornecimento de bens alimentares, materiais de alojamento provisório e higiene pessoal, bem como outros bens 
prioritários para as populações evacuadas; 

- Estabelece a ligação com as entidades de âmbito associativo e IPSS; 

- Coordena a intervenção das entidades de âmbito associativo; 

- Mantém permanente articulação com os Serviços de Segurança Social e Solidariedade; 

- Colabora no registo das famílias e dos munícipes instalados nos centros de acolhimento provisório; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos; 

- Colabora na recolha dos elementos de obituário; 

- Colabora na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Colabora no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Colabora na elaboração e manutenção da atualização da lista do pessoal voluntário, interveniente em ações de cariz social; 

- Colabora na constituição de grupos de voluntários, de acordo com as necessidades da ocorrência; 

- Promove as condições de prevenção e proteção das populações escolares; 

- Coloca os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes atividades operacionais. 

GABINETE DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INFORMAÇÃO 
(ou unidade orgânica com competências e atribuições equivalentes) 

- Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 

- Mantém-se informada de todos os aspetos ligados à ocorrência; 

- Elabora e difunde os comunicados resultantes das informações recebidas e de acordo com o determinado; 

- Estabelece a ligação com os órgãos de comunicação social (OCS), com vista à difusão da informação; 

- Colabora na informação às populações deslocadas; 

- Estabelece e informa sobre o local da prestação de informações periódicas aos OCS, bem como da hora, local e disponibilidade 
para prestação de informações, aos OCS, de carácter excecional; 

- Promove e articula com os OCS a prestação de informação, por parte do Diretor do Plano; 

- Atua, caso se entenda adequado, como porta-voz único para os OCS, em representação do Diretor do Plano; 

- Coloca os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes atividades operacionais. 

GABINETE DE APOIO  
(ou unidade orgânica com competências e atribuições equivalentes) 

- Estabelece a ligação com as entidades envolvidas ou a envolver nas ações de Proteção Civil; 

- Presta assessoria ao Presidente da Câmara ou ao Diretor do Plano, ao SMPC e à CMPC; 

- Assume a função de interlocutor entre o Presidente da Câmara Municipal, ou o Diretor do Plano e as demais entidades; 

- Assegura a coordenação das várias ações desempenhadas pela Câmara Municipal de Nisa, no respeitante à confeção e 
distribuição de alimentação ao pessoal envolvido nas operações e à população. 

GABINETE JURÍDICO, CONTENCIOSO E AUDITORIA 

- Presta assessoria jurídica ao Presidente da Câmara ou ao Diretor do Plano, ao SMPC e à CMPC; 

- Quando solicitado, emite pareceres Jurídicos sobre a legitimidade de intervenção dos diferentes APC; 

- Em caso de litígio, é o elo de ligação entre as diferentes entidades envolvidas e a CMPC (em articulação com o GAP).  

SERVIÇO VETERINÁRIO MUNICIPAL 

- Coordena, caso seja necessário, a montagem e operacionalização de unidades de atendimento a animais sinistrados; 
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- Coordena a remoção e destruição de cadáveres de animais; 

- Assegura o controlo de zoonoses e outras doenças animais; 

- Apoia a Autoridade de Saúde; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_82 – Tarefas do SMPC na Fase de Emergência 

SERVIÇO MUNICIPAL de PROTEÇÃO CIVIL 

- Disponibilizam toda a informação e meios solicitados pelo COS; 

- Apoiam as operações de evacuação; 

- Cooperam com as IPSS no alojamento dos deslocados; 

- Coordenam as operações de estabilização das infraestruturas, desobstrução das vias, remoção dos destroços, limpeza de 
aquedutos e linhas de água; 

-apoia na sinalização das vias de comunicação, bem como na identificação de vias alternativas; 

- Apoiam nas ações de aviso às populações; 

-procede ao levantamento continuo de informação sobre a situações e transmite-a ao diretor do plano.  

 

QUADRO_83 – Tarefas das Juntas de Freguesia na Fase de Emergência 

JUNTAS DE FREGUESIA 

- Apoiam todas as atividades de Proteção Civil que ocorram no âmbito geográfico da respetiva freguesia; 

- Mobilizam os meios próprios necessários à intervenção; 

- Participam, sempre que adequado e possível, na tomada de decisões relacionadas com as atividade de Proteção Civil, que 
envolvam o âmbito geográfico da freguesia; 

- Incrementam todas as medidas preventivas inerentes às suas competências; 

- Detetam, comunicam e/ou solucionam possíveis situações que originem sinistros; 

- Desenvolvem ações de apoio aos sinistrados das respetivas freguesias, nomeadamente de cariz social, em articulação com as 
entidades competentes; 

- Garantem permanente articulação de informação e de procedimentos com o SMPC; 

- Colaboram com o seu equipamento e pessoal nas ações preventivas de emergências, bem como, quando ocorram, para fazer 
face ao sucedido visando a sua rápida resolução; 

- Disponibilizam as suas instalações para utilização em atividades de Proteção Civil; 

- Procedem à recolha e transmissão de dados/informações prementes para avaliação da situação; 

- Promovem a identificação dos munícipes que, tendo em conta, nomeadamente as incapacidades de que sofrem ou o local de 
residência, necessitam de atenção especial quanto aos avisos e à informação que é prestada ao público e informam o SMPC sobre 
os munícipes identificados; 

- Promovem a identificação dos munícipes com incapacidades físicas ou outras, que levam à necessidade do emprego de meios 
especiais em caso de evacuação; 

- Participam localmente na difusão de avisos e informação pública e medidas de autoproteção; 

- Orientam as populações relativamente aos procedimentos a tomar, nos diferentes âmbitos de uma situação de acidente grave ou 
catástrofe; 

- Disponibilizam meios para movimentação e evacuação de populações; 

- Colaboram no transporte de populações evacuadas para os locais que forem estabelecidos; 

- Apoiam a GNR na evacuação das populações com necessidades especiais; 

- Colaboram no registo de populações evacuadas; 

- Asseguram, sempre que possível e assim determinado, no âmbito geográfico da freguesia, o abrigo provisório das populações 
evacuadas; 

- Colaboram na assistência e bem-estar das populações evacuadas para os centros de acolhimento provisório; 
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- Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório e procedem ao registo das famílias e dos 
munícipes aí instalados; 

- Prestam apoio, quando solicitado, com meios e recursos, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, 
agasalhos, alimentos, produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Apoiam com pessoal e equipamento o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares; 

- Constituem e coordenam postos locais de recenseamento de voluntários; 

- Colaboram na receção, seleção, integração e gestão de voluntários; 

- Constituem, articulam e operacionalizam equipas de voluntários, destinadas a fazer face às ocorrências e a apoiar as várias 
atividades de Proteção Civil, numa base de intervenção local; 

- Colaboram na elaboração e manutenção da atualização da lista do pessoal voluntário envolvido; 

- Operacionalizam, através dos seus funcionários ou por voluntários, a constituição de equipas de guias nos TO, visando a 
otimização dos recursos e suprimindo os constrangimentos relacionados com o desconhecimento das áreas onde se desenvolvem as 
operações; 

- Procedem a reabilitações prioritárias, de acordo com as suas possibilidades; 

- Colaboram na sinalização que for necessária e na criação de barreiras de acesso; 

- Colaboram na manutenção e reparação de viaturas afetas à situação de acidente grave ou catástrofe; 

- Garantem e organizam os seus meios de transporte disponíveis, de acordo com as necessidades das diferentes atividades 
operacionais;  

- Colaboram, se solicitado e de forma devidamente enquadrada, no serviço de estafetas; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Colaboram na avaliação e quantificação dos danos; 

- Colocam os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes atividades operacionais. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

 

II - 3.3.2. Fase de Reabilitação 

QUADRO_84 – Tarefas das Diversas Unidades Orgânicas da Câmara Municipal de Nisa na Fase de Reabilitação 

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA – DIVERSAS UNIDADES ORGÂNICAS 

- As diversas unidades orgânicas colaboram nas várias atividades e operações de Proteção Civil, desempenhando as missões que se 
enquadrem nas respetivas competências e atribuições, ou de acordo com o que o Presidente da Câmara Municipal de Nisa 
determinar pontualmente; 

- Os funcionários da Câmara Municipal de Nisa, sempre que convocados pelo Diretor do Plano, prestam apoio nas atividades que 
sejam da sua competência, ou naquelas que os responsáveis pelas respetivas unidades orgânicas designarem; 

- Prestam assessoria técnica e administrativa às várias estruturas essenciais para as atividades de Proteção Civil, nomeadamente, 
ao PCO, à CMPC, e ao SMPC; 

- Adotam as medidas necessárias à normalização da vida das populações atingidas e à neutralização dos efeitos provocados pelo 
acidente no meio; 

- Colaboram nas ações de instalação, gestão, funcionamento e administração de operações de âmbito logístico, de carácter 
emergente; 

- Colaboram na avaliação e quantificação dos danos; 

- Colaboram na confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido nas operações e à população; 

- Prestam apoio, quando solicitado, com meios e recursos, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, 
agasalhos, alimentos, produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Colaboram na movimentação das populações; 

- Disponibilizam as respetivas instalações e se necessário os seus funcionários, para apoio às atividades de Proteção Civil. 

SECÇÃO FINANCEIRA 
(ou unidade orgânica com competências e atribuições equivalentes) 

- Assegura, recorrendo se necessário a outras unidades orgânicas da Câmara Municipal de Nisa, a gestão financeira e de custos, 
relacionados com a administração de meios e recursos; 

- Assegura, recorrendo se necessário a outras unidades orgânicas da Câmara Municipal de Nisa, a supervisão das negociações 
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contratuais, relacionados com a administração de meios e recursos; 

- Assegura, recorrendo se necessário a outras unidades orgânicas da Câmara Municipal de Nisa, a gestão dos processos de seguros, 
relacionados com a administração de meios e recursos; 

- Em articulação com o SMPC e sob coordenação do Diretor do Plano e/ou da CMPC, assegura a gestão e administração de 
eventuais donativos, subsídios e outros apoios materiais e financeiros com destino às operações de Proteção Civil; 

- Coordena e implementa um sistema de recolha e armazenamento de dádivas; 

- Propõe as medidas indispensáveis à obtenção de fundos externos; 

- Contacta e propõe protocolos com entidades fornecedoras de bens e géneros; 

- Procede à aquisição dos bens e serviços requisitados para as operações de Proteção Civil, depois das respetivas despesas serem 
devidamente autorizadas; 

- Controla o sistema de requisições; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos; 

- Coloca os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes atividades operacionais. 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
(ou unidade orgânica com competências e atribuições equivalentes) 

- Assegura a operacionalidade e disponibilidade dos meios e recursos à sua disposição; 

- Mobiliza e coordena, de forma articulada com a restante estrutura de coordenação, a utilização de meios e recursos, para as 
ações de normalização das condições de vida, de recuperação e reconstrução nas áreas afetadas, recorrendo, se por insuficiência 
for necessário, a outras entidades que os detenham; 

- Determina a necessidade de equipas ou técnicos complementares; 

- Deteta, comunica e/ou soluciona possíveis situações que originem sinistros; 

- Assegura, em articulação com o Diretor do Plano e com a CMPC, a coordenação das atividades de assistência técnica, no âmbito 
logístico de apoio às operações de Proteção Civil, nomeadamente no respeitante às atividades de engenharia e remoção de 
destroços e restabelecimento das redes e serviços públicos essenciais; 

- Em articulação com o Diretor do Plano e com a CMPC, providencia o equipamento e pessoal destinados à inspeção, escoramento 
e demolição de estruturas, desobstrução de vias de comunicação e/ou itinerários de socorro e remoção de destroços;  

- Promove a execução dos trabalhos necessários ao restabelecimento da circulação; 

- Informa sobre a situação dos serviços e infraestruturas essenciais e prioritárias e respetivos tempos críticos para a sua 
reabilitação; 

- Coordena as operações de reabilitação com vista ao regresso das populações evacuadas; 

- Procede às demais reabilitações; 

- Assegura a sinalização dos edifícios ameaçando ruína e das vias interrompidas, desenvolvendo as ações necessárias à sua 
reabertura; 

- Colabora na sinalização que for necessária e na criação de barreiras de acesso; 

- Garante e organiza os seus meios de transporte disponíveis, de acordo com as necessidades das diferentes atividades 
operacionais;  

- Colabora ativamente nas várias avaliações de danos; 

- Sempre que necessário recorre à colaboração, para a prossecução das atividades de assistência técnica, que deve ser prestada 
pelas várias entidades envolvidas ou, que pelas especificidades das necessidades das intervenções a efetuar, sejam chamadas a 
intervir, de acordo com as competências específicas e com as disponibilidades destas; 

- Coloca os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes atividades operacionais; 

- Disponibiliza meios para a movimentação de populações. 

SETOR DE AÇÃO SOCIAL  
 (ou unidade orgânica com competências e atribuições equivalentes) 

- Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 

- Prepara a resposta aos pedidos que lhe forem feitos no âmbito da Proteção Civil, em estreita ligação com o serviço local de 
Segurança Social; 

- Colabora nas atividades de abrigo, assistência e bem-estar das populações; 

- Colabora na assistência e bem-estar das populações evacuadas para os centros de acolhimento provisório; 

- Apoia o fornecimento, bens alimentares, materiais de alojamento provisório e higiene pessoal, bem como outros bens 
prioritários para as populações evacuadas; 

- Estabelece a ligação com as entidades de âmbito associativo e IPSS; 
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- Coordena a intervenção das entidades de âmbito associativo; 

- Mantém permanente articulação com os Serviços de Segurança Social e Solidariedade; 

- Acompanha e encaminha a população afetada; 

- Promove a reunião das famílias atingidas; 

- Colabora no registo das famílias e dos munícipes instalados nos centros de acolhimento provisório; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos; 

- Colabora na recolha dos elementos de obituário; 

- Apoia o sistema de recolha e armazenamento de dádivas; 

- Colabora na prestação de apoio psicológico às vítimas; 

- Colabora no acolhimento, enquadramento e gestão de voluntários e benévolos; 

- Colabora na elaboração e manutenção da atualização da lista do pessoal voluntário, interveniente em ações de cariz social; 

- Colabora na constituição de grupos de voluntários, de acordo com as necessidades da ocorrência; 

- Coloca os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes atividades operacionais. 

GABINETE DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INFORMAÇÃO 
(ou unidade orgânica com competências e atribuições equivalentes) 

- Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 

- Mantém-se informada de todos os aspetos ligados à ocorrência; 

- Elabora e difunde os comunicados resultantes das informações recebidas e de acordo com o determinado; 

- Estabelece a ligação com os órgãos de comunicação social (OCS), com vista à difusão da informação; 

- Colabora na informação às populações deslocadas; 

- Estabelece e informa sobre o local da prestação de informações periódicas aos OCS, bem como da hora, local e disponibilidade 
para prestação de informações, aos OCS, de carácter excecional; 

- Promove e articula com os OCS a prestação de informação, por parte do Diretor do Plano; 

- Atua, caso se entenda adequado, como porta-voz único para os OCS, em representação do Diretor do Plano; 

- Coloca os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes atividades operacionais. 

GABINETE DE APOIO  
(ou unidade orgânica com competências e atribuições equivalentes) 

- Estabelece a ligação com as entidades envolvidas ou a envolver nas ações de proteção Civil; 

- Presta assessoria ao Presidente da Câmara ou ao Diretor do Plano, ao SMPC e à CMPC; 

- Assume a função de interlocutor entre o Presidente da Câmara Municipal, ou o Diretor do Plano e as demais entidades; 

- Assegura a coordenação das várias ações desempenhadas pela Câmara Municipal de Nisa, no respeitante à confeção e 
distribuição de alimentação ao pessoal envolvido nas operações e à população. 

GABINETE JURÍDICO, CONTENCIOSO E AUDITORIA 

- Presta assessoria jurídica ao Presidente da Câmara ou ao Diretor do Plano, ao SMPC e à CMPC; 

- Quando solicitado, emite pareceres Jurídicos sobre a legitimidade de intervenção dos diferentes APC; 

- Em caso de litígio, é o elo de ligação entre as diferentes entidades envolvidas e a CMPC (em articulação com o GAP). 

SERVIÇO VETERINÁRIO MUNICIPAL 

- Coordena, caso seja necessário, a montagem e operacionalização de unidades de atendimento a animais sinistrados; 

- Coordena a remoção e destruição de cadáveres de animais; 

- Assegura o controlo de zoonoses e outras doenças animais; 

- Apoia a Autoridade de Saúde; 

- Colabora no restabelecimento da cadeia alimentar e fornecimento de água potável; 

- Colabora na limpeza e higienização das zonas afetadas; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 
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QUADRO_85 – Tarefas do SMPC na Fase de Reabilitação 

SERVIÇO MUNICIPAL de PROTEÇÃO CIVIL 

- Avaliam e quantificam os danos pessoais e materiais; 

- Auxiliam na tarefa de definição de prioridades de intervenção e acompanhamento das obras de reconstrução e reparação de 
equipamentos e estruturas danificadas; 

- Promovem o restabelecimento dos serviços essenciais junto dos serviços responsáveis (água, eletricidade e comunicações); 

- Organizam o retorno de deslocados; 

- Apoiam nas ações de mortuária (operacionalização do transporte e estabelecimento de locais de armazenamento temporário). 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMPC 

QUADRO_86 – Tarefas das Juntas de Freguesia na Fase de Reabilitação 

JUNTAS DE FREGUESIA 

- Apoiam todas as atividades de Proteção Civil que ocorram no âmbito geográfico da respetiva freguesia; 

- Mobilizam os meios próprios necessários à intervenção; 

- Participam, sempre que adequado e possível, na tomada de decisões relacionadas com as atividade de Proteção Civil, que 
envolvam o âmbito geográfico da freguesia; 

- Incrementam todas as medidas preventivas inerentes às suas competências; 

- Detetam, comunicam e/ou solucionam possíveis situações que originem sinistros; 

- Desenvolvem ações de apoio aos sinistrados das respetivas freguesias, nomeadamente de cariz social, em articulação com as 
entidades competentes; 

- Garantem permanente articulação de informação e de procedimentos com o SMPC; 

- Disponibilizam as suas instalações para utilização em atividades de Proteção Civil; 

- Procedem à recolha e transmissão de dados/informações prementes para avaliação da situação; 

- Participam localmente na difusão de avisos e informação pública e medidas de autoproteção; 

- Orientam as populações relativamente aos procedimentos a tomar, nos diferentes âmbitos de uma situação de acidente grave ou 
catástrofe; 

- Disponibilizam meios para a movimentação de populações; 

- Asseguram, sempre que possível e assim determinado, no âmbito geográfico da freguesia, o abrigo provisório das populações 
evacuadas; 

- Prestam apoio, quando solicitado, com meios e recursos, designadamente, no fornecimento e/ou distribuição de roupas, 
agasalhos, alimentos, produtos de higiene, e outros bens prioritários; 

- Apoiam com pessoal e equipamento o fornecimento, confeção e distribuição de bens alimentares; 

- Constituem e coordenam postos locais de recenseamento de voluntários; 

- Colaboram na receção, seleção, integração e gestão de voluntários; 

- Constituem, articulam e operacionalizam equipas de voluntários, destinadas a fazer face às ocorrências e a apoiar as várias 
atividades de restabelecimento da normalidade, numa base de intervenção local, em articulação com o PCO; 

- Colaboram na elaboração e manutenção da atualização da lista do pessoal voluntário envolvido; 

- Procedem a reabilitações, de acordo com as suas possibilidades; 

- Colaboram na sinalização que for necessária e na criação de barreiras de acesso; 

- Garantem e organizam os seus meios de transporte disponíveis, de acordo com as necessidades das diferentes atividades 
operacionais;  

- Promovem a execução dos trabalhos necessários ao restabelecimento da circulação; 

- Colaboram na recolha dos elementos de obituário; 

- Promovem a reunião das famílias atingidas; 

- Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de dádivas; 

- Colaboram ativamente na avaliação e quantificação dos danos; 

- Colocam os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes atividades operacionais. 

Fonte: Câmara Municipal de Nisa, SMP


