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1 Conceito de Atuação
O conceito de atuação visa estabelecer os princípios orientadores a aplicar numa operação de
emergência de proteção civil, na qual é definida uma missão, tarefas e as responsabilidades dos
diversos agentes, organismos e entidades intervenientes e identificando as respetivas regras de
atuação.
No exercício de funções de responsável municipal da política de proteção civil, o Presidente da Câmara
Municipal, para cumprimento da sua missão, deverá assumir a direção das operações de proteção civil,
facultando aos agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio, os meios necessários e as
condições indispensáveis para assegurarem o conjunto de ações permanentes a desenvolver antes da
emergência, a serem concretizadas nas fases de prevenção e de preparação.
Em situação de alerta, contingência e calamidade, deverá criar as condições favoráveis ao
empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios disponíveis no município e dos
recursos que venha a obter, para reforço das ações a desenvolver durante e após a emergência, nas
fases de intervenção e de reabilitação dos serviços essenciais.

1 Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC)
A Comissão Municipal de Proteção Civil é o órgão de coordenação em matéria de proteção civil, sendo
composta por elementos que auxiliam na definição e execução da política de proteção civil.
As competências da Comissão Municipal de Proteção Civil adequadas à realidade e dimensão do
município são as seguintes:
 Acionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência, remetê-lo para aprovação pela
Comissão Nacional de Proteção Civil e acompanhar a sua execução;
 Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam
desenvolvidas por agentes públicos;
 Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique;
 Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionam, ao nível municipal, no
âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao
desenvolvimento das ações de proteção civil;
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 Difundir comunicados e avisos às populações, às entidades e instituições, incluindo os órgãos
de comunicação social.
A coordenação institucional é assegurada, a nível municipal, pela CMPC, que integra representantes
das entidades, cuja intervenção se justifica em função de cada ocorrência em concreto. No âmbito da
coordenação institucional, a CMPC é responsável pela gestão da participação operacional de cada força
ou serviço nas operações de socorro a desencadear.
O local de funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil é na sala de reuniões no edifício dos
Paços do concelho, ou em alternativa no quartel de Bombeiros Voluntários. No entanto, poderão ser
definidos outros locais para a localização da CMPC, em função da proximidade ao local afetado.

2 Execução do Plano
As operações de proteção civil deverão estar organizadas de modo a assegurar a criação das condições
favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado, não só de todos os meios e recursos
disponíveis como também dos meios de reforço externos que venham a ser obtidos.
Estruturalmente o PME é constituído por um Órgão Coordenador representado pelo Diretor do Plano,
pelo Posto de Operacional (PCO) e por Órgãos Operacionais, constituídos pelos Agentes de Proteção
Civil (APC). Os principais órgãos de decisão são: O Diretor do Plano, que é o Presidente da Câmara
Municipal, ou o vereador do Pelouro de Proteção Civil, o COS e o Comandante da GNR.
A execução do presente Plano de Emergência depende da coordenação entre os diferentes meios
anteriormente designados. No terreno, esta coordenação será efetuada por meio do PCO.
Sempre que se considere necessário, para apoio na tomada de decisões, o diretor do plano reúne com
os coordenadores das áreas de intervenção básicas das operações. Caso seja necessário, o SMPC de
Oliveira do Bairro poderá recorrer ao Centro Distrital de Operações de Socorro de Aveiro (CDOS) para
solicitar mais meios de reforço externos, sendo esta situação avaliada pelo Diretor do Plano.
O PME providencia uma resposta organizada em duas fases distintas: a fase de emergência, onde se
executam as ações de resposta e supressão da ocorrência e a fase de reabilitação, caracterizada pelas
ações e medidas destinadas à reposição da normalidade.

13
Versão I

Plano Municipal Emergência de Oliveira do Bairro

Parte II
Organização da Resposta

2.1 Fase de emergência
A fase de emergência destina-se a providenciar as condições, meios e recursos indispensáveis à
minimização das consequências ao nível dos cidadãos, do património e do ambiente. Assim, os diversos
intervenientes nas operações de emergência, devem desenvolver as seguintes acções nas primeiras
horas:
Tabela 1 – Ações imediatas a adotar e autoridades a notificar para a generalidade das situações de
emergência
Ações

Intervenientes

Identificar o local e a tipologia de risco;
Comandar as operações de socorro;

Comandante das Operações de Socorro

Delimitar a zona de sinistro.
Declarar a situação de alerta e propor a ativação do

Presidente

da

PME.

Oliveira do Bairro

Câmara

Municipal

de

Activar o PME;
Identificar e notificar as autoridades, entidades e
organismos a intervir, de acordo com a tipologia de risco
que determinou a ativação do plano;
Comissão Municipal de Proteção Civil
Acionar o aviso às populações em risco;
Proceder à mobilização de recursos do sector público e
privado necessários para controlar rapidamente a
situação.
Promover e coordenar a atuação dos meios de socorro.
Proceder

à

delimitação

das

zonas

de

Comandante de Operações de Socorro

apoio,

concentração e reserva e de receção de reforços;
Evacuar as populações que se encontram em zonas de
risco (após indicação do COS e aprovação do diretor do
Agentes de Proteção Civil

plano);
Assegurar a manutenção da lei e da ordem;
Executar

funções

específicas

para

resolução

da

situação.
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2.2 Fase de reabilitação
Nesta fase, são adotadas as medidas necessárias à urgente normalização da vida das populações
atingidas, procedendo ao restabelecimento, o mais rápido possível, das infraestruturas e dos serviços
públicos e privados essenciais, nomeadamente o abastecimento de água, energia, acessos e
comunicações. As entidades intervenientes no plano, consoante a tipologia de risco que esteve na
origem da ativação do plano, devem considerar as seguintes medidas:
- Proceder ao restabelecimento, no mais curto espaço de tempo, dos serviços públicos essenciais e
fundamentais à atividade habitual da população, com vista à normalização da vida das populações
atingidas;
- Prestar apoio psicossocial à população atingida;
- Avaliar e estabilizar infraestruturas afetadas que se encontrem em risco de derrocada, e remover
destroços, a fim de evitar desmoronamentos;
- Acompanhar e promover as ações necessárias ao regresso das populações deslocadas;
- Avaliação dos danos pessoais e materiais, elaborando um relatório.

3 Articulação e atuação de agentes, organismos e entidades
Atendendo à importância operacional em qualquer situação de emergência que ocorra no município,
considera-se importante também mencionar as principais missões da Câmara Municipal e do SMPC
(tabela 2). O SMPC é constituído pela Equipa de Comunicação, da qual fazem parte elementos do
Gabinete de Comunicação e dos serviços técnicos, pela Equipa Técnica, constituída por técnicos de
diversas áreas e pela Equipa Operacional.
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Tabela 2 – Missões da Câmara Municipal e dos Serviços Municipais de Proteção Civil
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Fase de emergência

Fase de reabilitação
Assegurar a inspeção de edifícios, estruturas e

Prestar apoio técnico e científico;

depósitos de combustíveis de líquidos e gases;

Providenciar a desobstrução das vias de comunicação

Demolir edifícios e estruturas em risco de ruir;

e itinerários de socorro;
Fazer a manutenção das vias de comunicação;
Prestar apoio logístico;
Realizar análise e quantificação dos danos;
Colaborar na evacuação das populações em áreas de
Elaborar estudos para a reabilitação de recursos

risco.

naturais.
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)
Fase de emergência

Fase de reabilitação
Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais;

Apoiar as ações de evacuação;
Coordenar

as

ações

de

Auxiliar na tarefa de definição de prioridades de
estabilização

de

intervenção e acompanhar as obras de reconstrução e

infraestruturas;

reparação de estruturas e equipamentos atingidos;

Apoiar as ações de aviso e alerta às populações;

Promover o restabelecimento dos serviços essenciais
junto dos serviços responsáveis (EDP, água, gás);

Colaborar nas ações de mortuária;
Cooperar com as instituições de solidariedade social

Promover o transporte de regresso de pessoas,
animais e bens deslocados;

para alojar população deslocada;
Proceder de forma continua, ao levantamento da
situação nas zonas afetadas e remeter os dados para o

Garantir

a

prestação

de

apoio

psicossocial

população afetada, articulando-se com o INEM,
Paróquias e Segurança Social.

diretor do plano.
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Neste ponto identificam-se os diferentes agentes, organismos e entidades que poderão ser chamados a
intervir aquando da ativação do plano, bem como as suas missões.
No decorrer de uma situação de emergência, os Agentes de Proteção Civil (APC) serão coordenados
pelo Diretor do Plano e comandados pelo COS. Conforme o disposto no artigo 46.º da Lei n.º 27/2006,
de 3 de Julho - Lei de Bases da Proteção Civil, identificam-se os APC no município:
- Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro;
- Guarda Nacional Republicana;
- INEM e demais serviços de saúde.

3.1 Missão dos agentes de proteção civil
Os agentes de proteção civil anteriormente mencionados desempenham tarefas de acordo com as
respetivas competências, atuando nas fases de emergência e de reabilitação. Passando a ser descritas
as suas missões e tarefas específicas na tabela 3.
Tabela 3 – Missões dos agentes de proteção civil existentes no município (fases de emergência e
reabilitação)
Corpos de Bombeiros
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação
Efetuar ações de rescaldo na zona sinistrada;

Prevenir e combater incêndios;
Assegurar o salvamento de vítimas na zona sinistrada;
Assegurar as ações de mitigação nas zonas sinistradas;

Apoiar o regresso das populações;
Realizar medidas preventivas a fim de evitar o retorno
da situação de crise;

Socorrer

as

populações

em

caso

de

incêndio,

inundações, desabamentos, acidentes, naufrágios e

Participar na reabilitação de infraestruturas;

buscas subaquáticas;

Colaboração na remoção de cadáveres;

Participar na urgência pré-hospitalar, no âmbito do

Colaborar na distribuição de água potável;

sistema integrado de emergência médica;

Disponibilizar apoio logístico;

Socorrer e transportar acidentados e doentes;

Colaborar nas ações de sensibilização pública;

Socorrer e evacuar as populações em áreas de risco.

Desobstruir e limpar as vias de comunicação.
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Tabela 3 – Missões dos agentes de proteção civil existentes no município (fases de emergência e
reabilitação)
Forças de Segurança
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Efetuar operações de busca, salvamento e resgate;

Manter o controlo do tráfego rodoviário e restrições à

Controlar o acesso à zona sinistrada;

circulação;

Garantir a proteção de pessoas e bens;

Proceder à abertura de corredores para o regresso das
populações;

Manter a ordem e a segurança na zona do sinistro;
Manter as condições de segurança dos restantes

Tomar medidas que visem o regresso à normalidade da
população afetada;

agentes de proteção civil;

Proceder ao levantamento de desaparecidos, mantendo

Assegurar o controle de tráfego;

um registo atualizado;
Proceder

à

abertura

de

corredores

de
Receber e guardar os espólios das vítimas;

emergência/evacuação;

Proceder à vigilância após incêndios;

Evacuar as populações em áreas de risco;
Prever e coordenar um serviço de estafetas de apoio à

Colaborar nas ações de informação e sensibilização
pública;

emergência;

Detetar, investigar e prevenir atividades criminosas.

Prevenir, detetar e investigar atividades criminosas.

INEM
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Coordenar todas as atividades de saúde em ambiente
pré-hospitalar;
Efetuar a referenciação e o transporte de emergência;

Apoiar o regresso das populações;

Coordenar os agentes de saúde;

Coordenar os postos médicos avançados e hospitais de
campanha;

Realizar a triagem, evacuações primárias e secundárias;

Prestar cuidados médicos às vítimas;

Montar postos médicos avançados;

Disponibilizar apoio logístico;

Prestar apoio psicológico às vítimas no local da
ocorrência, com vista à sua estabilização emocional.

Garantir o apoio psicológico a prestar às vítimas.

Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados de Oliveira do Bairro
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Reforçar a capacidade de prestação de serviços de
urgência;

Prestar cuidados médicos às vítimas.

Ceder ou partilhar equipamentos e instalações.
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Tabela 3 – Missões dos agentes de proteção civil existentes no município (fases de emergência e
reabilitação)
Delegada de Saúde do ACeS Baixo Vouga
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Avaliar o estado de saúde da população;
Avaliar e gerir riscos para a saúde decorrentes de
fatores ambientais;
Coordenar e mobilizar os centros de saúde e hospitais,
bem como outras unidades prestadoras de serviços de
saúde, de acordo com as necessidades;

Avaliar o estado de saúde da população;
Avaliar e gerir os riscos para a saúde decorrentes de
fatores ambientais;

Informar e coordenar com os Serviços Centrais do
Ministério da Saúde, com os Órgãos do Serviço
Nacional de Saúde e os vários níveis de Autoridade de
Saúde;

Efetuar inspeções à área afetada;

Estabelecer locais de depósito de vítimas mortais;

Assegurar a vigilância epidemiológica.

Providenciar ações de vacinação;
Fazer recomendações de carácter sanitário;

Estabelecer locais de sepultamento de emergência;
Controlar as doenças transmissíveis.

3.2 Missão dos Organismos e Entidades de Apoio
Nas fases de emergência e reabilitação, os organismos e entidades de apoio existentes no município
desenvolvem as ações necessárias inerentes às suas funções para fazer face à situação de
emergência, encontrando-se na tabela 4 as suas missões.
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Tabela 4 – Missões dos organismos e entidades de apoio existentes no município (fases de emergência e
reabilitação)
Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro - Serviço Local de Oliveira do Bairro
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Prestar assessoria técnica especializada;
Efetuar uma cooperação multidisciplinar com equipas
de psicólogos;

Participar no apoio logístico, gestão de instalações e
de campos de desalojados;
Assegurar o realojamento da população;

Participar no apoio logístico, gestão de instalações e
de campos de desalojados;

Efetuar uma cooperação multidisciplinar com equipas
de psicólogos;

Assegurar/coordenar as ações de Apoio Social às
populações no âmbito da ação social.

Assegurar/coordenar as ações de Apoio Social às
populações no âmbito da ação social.

Rede Social
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Desenvolver as ações necessárias com vista à
normalização da vida das populações afetadas e
neutralização dos efeitos provocados pelo acidente no
meio.

Apoiar a população deslocada nas ações de
realojamento, alimentação, agasalhos, entre outros.

Juntas de freguesia
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Colaborar no planeamento das instalações da sua área que serão destinadas aos diversos fins de assistência
humanitária;
Prestar auxílio aos SMPC, no âmbito das suas atribuições e competências próprias ou delegadas.
Agrupamento de escola de Oliveira do Bairro
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Evacuar a população escolar em caso de emergência,
segundo orientações do plano de segurança e
emergência da escola;

Manter a disponibilidade das instalações escolares
sempre que solicitados;

Disponibilizar instalações para diversos fins;
Fornecer alimentação, as que possuem cozinha e
refeitório.

Organizar ações de educação e informação da
população.
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Tabela 4 – Missões dos organismos e entidades de apoio existentes no município (fases de emergência e
reabilitação)
Instituições Particulares de Solidariedade Social – IPSS
Fase de emergência

Fase de reabilitação
Apoiar as ações de gestão de abrigos, de bem-estar
das populações, de gestão de campos de
desalojados;

Disponibilizar instalações para diversos fins;
Colaborar no fornecimento de alimentação;

Colaborar na distribuição de bens, alimentação e
agasalhos;

Prestar assistência sanitária e social.

Fazer recolha de dádivas.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Disponibilizar instalações para diversos fins;
Participar no fornecimento de alimentação, se possuir
cozinha e refeitório;

Fazer recolha de dádivas.

Mobilizar, reunir e organizar voluntários.
Agrupamentos de escuteiros
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Colaborar no apoio logístico;

Colaborar no apoio logístico;

Distribuir agasalhos, roupas e bens alimentares;
Colaborar no alojamento e na organização de
acampamentos de emergência;
Encaminhar pessoas para os locais de acolhimento.

Distribuir agasalhos, roupas e bens alimentares;
Encaminhar as pessoas para as zonas reabilitadas;
Fazer recolha de dádivas.

ADRA; EDP distribuição; Galp energia; REN, AMCV, SIMRIA, EP – Estradas de Portugal; Operadores de
Telecomunicações, Brisa
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Assegurar a capacidade operacional dos serviços;
Disponibilizar meios humanos e materiais para
proceder ao corte ou reparação dos serviços;
Disponibilizar equipamentos para apoio em situações
de emergência;
Garantir prioridades de acesso, em situação de
emergência, aos locais correspondentes aos serviços
essenciais e entidades consideradas essenciais à
conduta das operações.

Disponibilizar meios humanos e materiais para
restabelecer o normal funcionamento dos serviços;
Manter disponíveis os equipamentos para apoio em
situações de falha dos serviços.
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Tabela 4 – Missões dos organismos e entidades de apoio existentes no município (fases de emergência e
reabilitação)
Órgãos de Comunicação Social
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Informar a população da ativação do PME;
Informar a população da desativação do PME;
Divulgar medidas de autoproteção;
Divulgar comunicados emitidos pelo SMPC.
Divulgar comunicados emitidos pelo SMPC.
Operadores de transportes
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Disponibilizar os meios possíveis e necessários
para o transporte urgente de pessoas;

Assegurar

o

transporte

de

pessoas

às

zonas

reabilitadas;
Disponibilizar meios e recursos das suas empresas
para cumprimento das ações que lhe forem atribuídas.

Comboios de Portugal
Fase de emergência
Disponibilizar

meios

assegurar

transporte

o

e

equipamentos
da

população

Fase de reabilitação
para
e

o

abastecimento logístico.

Disponibilizar meios e equipamentos para assegurar o
transporte da população e o abastecimento logístico.

REFER
Fase de emergência

Fase de reabilitação

Garantir a capacidade operacional da infraestrutura;
Elaborar regulamentação para a circulação de
comboios;
Proceder ao corte da circulação de comboios nas

Garantir a capacidade operacional da infraestrutura;

zonas afetadas;

Restabelecer o fluxo normal de circulação.

Coordenar e controlar a circulação de comboios de
modo a prestar apoio logístico;
Disponibilizar instalações para diversos fins.

22
Versão I

Plano Municipal Emergência de Oliveira do Bairro

Parte II
Organização da Resposta

Tabela 4 – Missões dos organismos e entidades de apoio existentes no município (fases de emergência e
reabilitação)
Postos de abastecimento de combustíveis locais
Fase de emergência
Assegurar

o

abastecimento

Fase de reabilitação
de

veículos

empenhados nas operações de emergência;
Assegurar o abastecimento de veículos empenhados
Garantir prioridades de acesso, em situação de

nas operações de restabelecimento da normalidade.

emergência, aos veículos considerados essenciais
à prossecução das operações.
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