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A Parte III destina-se a apresentar as áreas de intervenção básicas da 

organização geral das operações. O Plano Municipal de Emergência é ativado 

na ordem do Diretor do Plano, sempre que a situação ou previsão o justifique. 

 

Os Responsáveis por cada uma das áreas de intervenção estabelecem a sua 

própria cadeia de coordenação de acordo com os organismos que os apoiam 

na conduta operacional. E devem inventariar os meios e recursos 

indispensáveis ao cumprimento das missões. 

 

A ativação do PMEPC deve ser comunicada de imediato ao CDOS de Évora. 

Deve ser assegurada a permanente manutenção dos contactos com as 

entidades responsáveis pelos meios e recursos identificados. 

 

Os responsáveis das Entidades e Organismos intervenientes têm o dever de se 

familiarizar e ao seu pessoal, com o conteúdo do PMEPC, para o desempenho 

das missões previstas. 

 

Temos a considerar as áreas descritas no diagrama seguinte: 
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Figura 2: Áreas de intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PMEPC de Alandroal             ____________________    __                               

Serviço Municipal de Proteção Civil_________________________________________________                     .    50 

 

1 – ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS: 

 

A coordenação da administração dos meios e recursos cabe à Comissão 

Municipal de Proteção Civil, em estreita colaboração com o Serviço Municipal 

de Proteção Civil, tendo como prioridades estabelecer contacto com 

fornecedores privados ou públicos de equipamentos, artigos e materiais 

necessários às operações de emergência de proteção civil, assim como, a 

gestão administrativa inerente à mobilização, requisição e utilização dos meios 

e recursos utilizados aquando da ativação do PMEPC. 

 

A aquisição de bens e serviços será feita nos termos legais por requisição da 

CMPC e a liquidação das despesas, será efetuada pelo SMPC, segundo as 

normas da Contabilidade Pública. 

 

São da responsabilidade das Entidades e Organismos envolvidos, as despesas 

realizadas em operações de proteção civil. Eventuais comparticipações, serão 

determinadas de acordo com o que vier a ser estabelecido superiormente. 

No caso de uma determinada área do município, ser declarada em Situação de 

Calamidade, os auxílios serão concedidos de acordo com a legislação em 

vigor. 

 

Os subsídios e donativos recebidos em dinheiro, com destino às operações de 

emergência, são administrados pelo SMPC através da sua Conta Especial de 

Emergência, a ser criada no seu devido tempo. 

O pessoal da Administração Pública Local é nomeado e remunerado pelos 

Organismos a que pertence. 

 

O pessoal integrado nas Entidades e Organismos previstos no PMEPC, são 

remunerados por essas mesmas Entidades e Organismos. 

O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deve 

apresentar-se nas Juntas de Freguesia da área em que residem, que 
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constituem Postos Locais de Recenseamento de Voluntários, ou no quartel dos 

Bombeiros se outros locais não forem divulgados. 

A área de intervenção relativa à administração de meios e recursos diz respeito 

à Câmara Municipal mais especificamente ao Gabinete de Operações. 

 

1.1 – CONSTITUIÇÃO 

 

- Presidente da Câmara 

- Serviço Municipal de Proteção Civil (Gabinete de Operações) 

- Bombeiros Voluntários de Alandroal 

- G.N.R. 

- Autoridade de Saúde 

 

1.2 – MISSÃO 

 

- Garantir a permanente manutenção dos contactos com as entidades 

responsáveis pelos meios e recursos; 

- Dar parecer sobre a evacuação das populações; 

- Definir medidas de proteção relativamente às populações, aos animais e aos 

bens culturais; 

- Garantir a ligação e coordenação entre as áreas de intervenção do PMEPC; 

- Manter um registo da evolução da situação; 

- Estabelecer as ligações com CDOS ou o CDPC, para o manter informado 

sobre a situação e solicitar, se necessário, os meios e recursos adicionais; 

- Transmitir às áreas de intervenção e organismos executantes as ordens do 

Diretor do Plano. 

- Promover a inventariação dos meios e recursos, no âmbito dos transportes de 

passageiros e mercadorias, bem como as respetivas instalações fixas de apoio; 

- Promover a inventariação dos meios e recursos, no âmbito da alimentação, 

agasalhos, material sanitário e outros e dos locais para a constituição de 

abrigos de emergência; 

O Gabinete de Operações tem ainda como funções: 

- Responsabilidade da gestão financeira e de custos; 

- Supervisão das negociações contratuais; 
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- Gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamento; 

- Gestão dos processos de seguros. 

 

1.3 – PRIORIDADES DE AÇÃO 

 

Deve estabelecer os procedimentos e instruções de coordenação quanto às 

atividades de gestão administrativa e financeiras inerentes à mobilização, 

requisição e utilização dos meios e recursos utilizados aquando da ativação do 

plano de emergência. 

Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos. 

 

1.4 INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO 

 

As despesas de manutenção e reparação de material são encargo dos utentes. 

No caso de haver despesas extraordinárias estas serão liquidadas pelo SMPC, 

através de verbas destinadas para o efeito. 

 

2 – LOGÍSTICA 

 

2.1 – CONSTITUIÇÃO 

 

- Presidente da Câmara 

- Vereador do SMPC 

- Serviço Municipal de Proteção Civil (Gabinete de Operações) 

- Centro de Saúde  

- Santa Casa da Misericórdia; 

- Bombeiros Voluntários de Alandroal 

- Representante do ISS – Serviço Sub regional de Évora 

- Agrupamento de Escolas de Alandroal 

- Juntas de Freguesia  
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2.2 – MISSÃO 

 

- Determinar com a maior exatidão possível o dispêndio diário dos meios e 

recursos a utilizar; 

− Preparar um sistema de recolha de dádivas; 

− Fomentar o estabelecimento de protocolos com as entidades detentoras dos 

meios e recursos, no sentido de os mesmos poderem ser disponibilizados em 

situação de emergência 

- Assegurar aos grupos, quando requisitado, o fornecimento de bens e serviços 

através de um sistema de requisições; 

− Prever a distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em ações de 

socorro; 

- Colaborar nas ações de distribuição de água potável; 

- Assegurar, a pedido, o transporte de pessoas, bens, água e combustíveis; 

- Apoiar, a pedido, os outros grupos com equipamentos, máquinas de 

engenharia, meios de transporte e geradores;  

− Assinalar com os meios adequados a vistoria de edifícios e estruturas que 

ameaçam ruir, e de depósitos de combustíveis líquidos e gasosos, propondo a 

sua reparação ou desativação. 

- Proceder à desobstrução das vias de comunicação e itinerários de socorro, 

identificados de acordo com a situação de emergência; 

- Restabelecer no mais curto espaço de tempo os fornecimentos de água e 

energia instalando, quando necessário, sistemas alternativos; 

- Promover a manutenção e reparação de viaturas especiais ou essenciais à 

conduta de reforço operacional; 
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2.3 – APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE INTERVENÇÃO 

 

Figura 3: Apoio logístico às forças de intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 – PRIORIDADES DE ACÃO 

 

- Prever a confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em 

ações de socorro, depois de esgotada a capacidade própria das organizações 

a que pertencem ou a que estejam afetos, através de um sistema de 

requisições; 

-Assegurar às áreas de intervenção, quando requisitado, o fornecimento de 

bens e serviços, nomeadamente combustíveis e lubrificantes, manutenção e 

reparação de material, transportes e material sanitário, através de um sistema 

de requisições; 

- Fornecer meios e recursos para a desobstrução expedita de vias de 

comunicação e itinerários de socorro, identificados de acordo com a situação 

de emergência; 

Ativação do PMEPC 
 

• CMPC 

Logística – Forças de Intervenção 
 

•SMPC 

• Santa Casa da Misericórdia 

• Bombeiros Voluntários de Alandroal 

• Segurança Social 

• Agrupamento de Escolas de Escolas de Alandroal 

• Centro de Saúde 

• Juntas de Freguesia 
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- Fornecer meios e recursos para as demolições, escoramentos e 

desobstruções que lhe sejam solicitados, bem como para a drenagem e 

escoamento de águas; 

-Promover a reparação e manutenção de viaturas essenciais à conduta das 

operações de emergência; 

-Apoiar, a pedido, as outras áreas de intervenção e as forças no terreno com 

equipamentos, máquinas de engenharia, meios de transporte e geradores; 

- Disponibilizar meios recursos para as ações de identificação de substâncias 

poluentes/tóxicas e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a 

conservação e proteção da natureza e do meio ambiente, dos recursos 

hídricos, dos solos e da riqueza cinegética, florestal ou outra, em apoio às 

forças de intervenção 

 

A alimentação, abrigo provisório e agasalho das populações evacuadas será 

encargo da CMPC através de verbas superiormente disponibilizadas para o 

efeito. A alimentação e alojamento dos delegados do CMPC serão da 

responsabilidade da CMPC, quando outro procedimento não for determinado 

pelo CMPC. 

 

A distribuição de alimentos e água potável ao pessoal envolvido nas ações de 

acolhimento da população deslocada ficará a cargo da Câmara Municipal. No 

entanto, sempre que possível, os agentes de proteção civil e os organismos e 

entidades de apoio, caso possam recorrer a meios próprios, deverão fazê-lo de 

modo a não sobrecarregar a organização logística que se encontra 

primordialmente centrada na satisfação das necessidades da população 

deslocada; 

 

A definição das Zonas de Concentração Local e dos abrigos temporários 

deverá ser realizada pela CMPC, ficando a operacionalização dos mesmos sob 

responsabilidade da Câmara Municipal através do SMPC, recorrendo a 

entidades de apoio (Santa Casa da Misericórdia, IPSS, Juntas de Freguesia, 

etc.). 
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A CMPC define para cada Zona de Concentração Local o elemento que fica 

responsável por coordenar as várias atividades necessárias. Este elemento 

deverá encontrar-se em permanente ligação com a CMPC 

 

Figura 4 Procedimentos de Coordenação  

 

 

 

2.3.2 – INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Alimentação e Água Potável 

 

• Nas primeiras 24 horas a satisfação das necessidades logísticas iniciais do 

pessoal envolvido nas operações estará a cargo dos próprios agentes de 

proteção civil, organismos e entidades de apoio; 

• Após as primeiras 24 horas, as necessidades logísticas poderão ser 

suprimidas através dos serviços do Município, caso tal seja requerido pelos 
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agentes de proteção civil, organismos ou entidades de apoio que se encontrem 

no terreno; 

• A distribuição de água potável ao pessoal envolvido nas operações de 

socorro poderá ser efetuada pelos serviços do Município, apoiando-se, em 

caso de necessidade, nas IPSS do Concelho; 

• A alimentação dos elementos que integram a CMPC será da responsabilidade 

da autoridade do Município; 

• Deverão ser consideradas como infraestruturas de apoio as cantinas públicas. 

Em caso de necessidade deverá recorrer-se a empresas de catering e a 

restaurantes do concelho. 

 

Combustíveis e lubrificantes 

 

Os combustíveis e lubrificantes são obtidos no mercado local (ou em local 

designado pelo SMPC) pelas Entidades e Organismos intervenientes, através 

de guia de fornecimento. Estas serão liquidadas posteriormente, pelo SMPC, 

ou por verbas consignadas para o efeito; 

 

A aquisição de bens e serviços será feita nos termos legais por requisição da 

CMPC e a liquidação das despesas será efetuada pelo SMPC, segundo as 

normas da Contabilidade Pública; 

 

São da responsabilidade das Entidades e Organismos envolvidos as despesas 

realizadas em operações de Proteção Civil. Eventuais comparticipações serão 

determinadas de acordo com o que vier a ser estabelecido superiormente; 

 

Manutenção e reparação de material 

 

• Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio ficarão 

responsáveis pela reparação das suas viaturas e equipamentos;  

• A reparação das infraestruturas básicas essenciais para a atividade dos 

agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio será da 

responsabilidade das entidades responsáveis pelas mesmas (EDP, operadoras 

de Comunicações, etc…); 
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Material sanitário 

 

• A disponibilização de material sanitário ficará a cargo dos agentes de 

proteção civil, entidades e organismos de apoio; 

 

• AS entidades que compõem a CMPC deverão disponibilizar instalações 

próximas do teatro de operações, como edifícios pertencentes à administração 

pública, de modo a auxiliar instalações sanitárias às várias entidades 

envolvidas nas ações de emergência. 

 

Serviços técnicos 

 

• A Divisão de Obras Municipais deverá auxiliar a CMPC na definição das 

medidas de emergência a desenvolver nas áreas afetadas (estabilização de 

edifícios e demolições de emergência); 

 

• O gabinete de Proteção Civil ficará responsável por contactar as entidades 

públicas e privadas que poderão prestar apoio na definição das estratégias de 

intervenção a operacionalizar; 

 

• Na fase de reabilitação caberá ainda aos serviços técnicos do Município 

apresentar estratégias de ação de modo a reativar os serviços essenciais do 

município. 

 

Material de mortuária 

 

• Os materiais necessários para as ações de mortuária deverão ser acionados 

pela Autoridade de Saúde concelhia. 

 

• A Autoridade de Saúde do Município poderá ainda requisitar, caso se 

verifique necessário, materiais e equipamentos ao Diretor do PMEPC. 
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Alojamento 

 

• O alojamento do pessoal empenhado nas operações de emergência ficará a 

cargo das entidades a que pertencem; 

 

 

2.4 – APOIO LOGÍSTICO À POPULAÇÃO 

 

Figura 5: Apoio logístico à População 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O apoio logístico às populações será coordenado para que a assistência seja 

feita em primeiro lugar àqueles que não tenham acesso imediato aos bens 

essenciais de sobrevivência, como por exemplo a água potável. E estabelecerá 

os procedimentos para a requisição e mobilização dos meios e recursos. 

 

Ativação do  
PMEPC 



• CMPC 

Logística – Populações 
 

•SMPC 

• Santa Casa da Misericórdia 

• Bombeiros Voluntários de Alandroal 

• Segurança Social 

IPSS que atuam no concelho 

 Voluntários  
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Os centros de alojamento devem estar providos de condições mínimas de 

apoio quanto a dormidas, alimentação e higiene pessoal, bem como de 

acessos e parqueamento. 

 

Os postos de abrigo temporário serão o Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Alandroal e a escola Diogo Lopes Sequeira (Mapa 9). Nestes postos de abrigo 

serão distribuídos à população afetada bens essenciais, como alimentação, 

agua potável etc. 

 

 Serão estabelecidos planos de atuação de serviços técnicos no âmbito da 

reabilitação dos serviços mínimos essenciais. 

 

Poderão ser solicitados á CMPC, mediante requisição, os artigos julgados 

necessários para as atividades de Proteção Civil. 

 

 Figura 6:Procedimentos e Instruções de Coordenação (Apoio Social) 
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Figura 7: Procedimentos e Instruções de Coordenação (Apoio Psicológico) 

 

 

Apoio social: 

 

- Coordenar a assistência àqueles que não tenham acesso imediato aos bens 

essenciais de sobrevivência, como por exemplo, água potável; 

- Coordenar as atividades de manutenção dos locais de alojamento provisório 

(limpezas, etc.); 

-Coordenar as atividades de fornecimento de alimentação, agasalhos e 

alojamento aos sinistrados, enquanto permanecerem desalojados; 

-Coordenar a distribuição de bens e serviços pela população afetada; 

- Garantir a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios; 

- Criar e gerir ações destinadas à obtenção de fundos externos, recolha e 

armazenamento de donativos; 

-Garantir a prestação social de emergência; 

-Promover o inventário de meios e recursos específicos, designadamente no 

âmbito da alimentação, agasalhos, material sanitário e de locais para a 

constituição de abrigos de emergência e no âmbito do transporte de 
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passageiros e mercadorias, bem como as respetivas instalações fixas de apoio 

(em cooperação com a Área de 

Administração de Meios e Recursos); 

- Propor o estabelecimento de protocolos com entidades fornecedoras de bens 

e serviços, com capacidade para fornecimento em situação de emergência e 

coordenar a gestão das Zonas de Concentração e Apoio à População, 

 - Inventariar e propor a constituição de armazéns de emergência, adequando 

as suas existências e necessidades; 

- Garantir a criar abrigos de emergência temporários. 

 

Apoio psicológico: 

 

- Assegurar o apoio psicológico imediato a prestar às vítimas primárias e 

secundárias no local da ocorrência\teatro de operações; 

- Coordenar os mecanismos de evacuação das vítimas primárias e secundárias 

do teatro de operações para as Zonas de Apoio Psicológico e destas para as 

Zonas de concentração; 

- Assegurar o apoio psicológico de continuidade à população presente nas 

zonas de concentração psicológicas. 

 

 

Alimentação e água potável 

 

1. A satisfação das necessidades de alimentação e água potável da população 

deslocada ficará a cargo da Câmara Municipal do SMPC; 

 

2. A distribuição de água potável pela população do município que não tem 

acesso à água da rede pública deverá ser efetuada recorrendo a camiões 

cisterna dos corpos de bombeiros e aos depósitos de água existentes na área 

do concelho. Poderá ainda recorrer-se à distribuição de água engarrafada, 

ficando as despesas desta operação a cargo da Câmara Municipal; 
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 4. Deverão ser consideradas como principais infraestruturas de apoio as 

cantinas de instalações públicas. Em caso de necessidade deverá recorrer-se a 

empresas de catering e a restaurantes do concelho. 

 

Agasalhos 

 

1. A distribuição de agasalhos pela população deslocada será responsabilidade 

da Câmara Municipal; 

2. A Câmara Municipal deverá numa primeira fase avaliar a disponibilidade de 

distribuição de agasalhos por parte de IPSS, Instituto de Segurança Social I.P. 

– Centro Distrital de Évora. Caso recorrendo a meios próprios e a entidades e 

organismos de apoio não se consiga obter o número de agasalhos suficientes 

para satisfazer as necessidades da população deslocada deverá recorrer-se a 

entidades privadas, sendo as despesas suportadas pela Câmara Municipal. 

 

Abrigos temporários 

 

Os locais de acolhimento temporário deverão ter disponíveis balneários e 

instalações sanitárias e locais amplos para a distribuição de colchões. 

 

As Zonas de Apoio à População (ZAP) indicados e que satisfazem os requisitos 

mencionados são o Quartel dos Bombeiros Voluntários de Alandroal e a 

Escola- Diogo Lopes Sequeira (Mapa 9). 

 

Transportes 

 

1. O Transporte da população para os locais de acolhimento temporário será 

responsabilidade da CMPC, a qual Deverá recorrer aos meios próprios da 

Câmara Municipal e dos agentes de proteção civil; 

 

2. Caso mostre ser necessário, a CMPC deverá recorrer ao aluguer de viaturas 

privadas para garantir o transporte da população afetada para os locais de 

acolhimento temporário. 
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Material sanitário 

 

1. A distribuição de material sanitário pela população deslocada ficará a cargo 

do SMPC e IPSS do concelho; 

 

Distribuição de medicamentos 

 

1. A distribuição de medicamentos pela população deslocada será 

responsabilidade da Autoridade de Saúde do Município; 

 

2. Em caso de necessidade, esta poderá solicitar à Câmara Municipal para 

suportar parte dos custos associados a esta tarefa. 

 

3 - COMUNICAÇÕES 

 

Figura 8: Diagrama das Comunicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ativação do PMEPC 
 

• CMPC 

Comunicações 
 

• Todos os agentes de proteção civil 
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O sucesso das operações de socorro depende, entre outros fatores, de um 

eficaz funcionamento das comunicações no teatro de operações. 

Neste sentido, encontram-se estabelecidos os procedimentos e instruções de 

coordenação, bem como identificados os meios e serviços, agentes de 

proteção civil, organismos e entidades de apoio, no que respeita ao 

estabelecimento ou reforço das comunicações entre o diretor do plano, o posto 

de comando operacional e as forças de intervenção. 
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As entidades públicas e privadas em situações de emergência ou exercícios, 

integram-se no Plano Municipal de Telecomunicações de Emergência do 

PMEPC.  

 

O sistema de comunicações do PMEPC utiliza os meios de telecomunicações 

públicos e privados. 

 

As Telecomunicações de uso Público a utilizar agrupam-se em rede do serviço 

telefónico e rede do serviço de dados. 

 

As Telecomunicações Privativas incluem a Rede Estratégica de Proteção Civil, 

as redes rádio dos agentes de Proteção Civil, o SIRESP e a Rede de 

radioamadores. 

 

As entidades públicas e privadas devem, em situações de emergência ou 

exercícios, integrar-se no Plano Municipal de Telecomunicações de 

emergência, a elaborar pelo SMPC; 

 

Os radioamadores licenciados colaboram no sistema de telecomunicações de 

emergência, reforçando as redes existentes ou substituindo as inoperativas, de 

acordo com o Plano Municipal de Telecomunicações de emergência; 

 

As forças intervenientes utilizam os meios próprios de telecomunicações; 

 

As bases de rádio do SMPC de Alandroal estão representadas no quadro 

seguinte: 

 

Quadro 7: Bases de rádio 

x:63723                     

y:-107246

Datum Lisboa

x:63723                     

y:-107246

Datum Lisboa

Rua Manuel Viana Xavier 

Rodrigues
Motorola

Alandroal Entidade Coordenadas Cota

Motorola
Rádio Banda 

Alta

BVA                                

Protecção Civil
335

Rua Manuel Viana Xavier 

Rodrigues

Morada Marca

Radio Base BVA 335
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Figura 9: Rede estratégica de Proteção Civil 
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Figura 10 – Organograma de Comunicações/ Redes 
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Figura 11: Plano Municipal de Telecomunicações de Emergência do PMEPC 
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4 – GESTÃO DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 – GESTÃO DE INFORMAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES ATUANTES NAS OPERAÇÕES  

 

A gestão da informação deverá ser articulada e coordenada entre as entidades 

intervenientes e atuantes, devendo haver uma notificação do fluxo de 

informação para assegurar a prontidão e o envolvimento das mesmas. Caso as 

transmissões falhem, a informação é efetuada através de estafetas da GNR e 

do Corpo de Bombeiros. 

 

Deverão ser recolhidas pelas entidades atuantes no teatro de operações as 

informações referentes a: 

 

- Cenários e resultados de modelos de precisão; 

- Pontos de situação e perspetivas de evolução futura;  

- Danos ambientais e sociais; 

- Outras informações com interesse para a boa gestão dos recursos. 

 

As entidades e organismos atuantes comunicam de imediato ao SMPC ou com 

o Coordenador qualquer alteração aos dados anteriormente fornecidos. 

 

O SMPC é responsável pela recolha desta informação junto do Coordenador 

do SMPC e das várias entidades que se encontram no terreno, com vista à 

avaliação da situação.  

 

O Coordenador faz o balanço de situações com intervalos de 30 minutos e 

mantém o Diretor do Plano informado sobre as medidas tomadas e a tomar no 

teatro de operações. 

 

A gestão da informação compreende três níveis: a informação necessária para 

a gestão dos teatros de operações, a informação necessária para a atividade 

da CMPC e a informação a divulgar à população. Toda a divulgação de 

informação tem como finalidade última possibilitar uma resposta mais 
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adequada e eficaz em situações críticas e mitigar as consequências 

associadas a acidente grave ou catástrofe.  

 

A Figura 9 clarifica a articulação que será necessário garantir ao nível da 

gestão de informação. 

 

Figura 12: Organização da Gestão de informação do PMEPC 
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4.2 GESTÃO DE INFORMAÇÃO ÀS ENTIDADES INTERVENIENTES DO PLANO 

 

O SMPC transmite a todas as entidades intervenientes no PMEPC a 

informação recolhida junto das entidades atuantes nas operações. 

 

4.3 – INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

A Informação Pública destina-se a avisar a população para a tomada de 

medidas preventivas e de autoproteção e a informar sobre o ponto de situação 

das ocorrências, com vista a prevenir e atenuar os riscos daí resultantes. 

 

O Gabinete de Informação Pública é responsável pela divulgação de avisos e 

medidas de autoproteção da população, através da utilização dos meios que se 

seguem: 

- Sirene localizada no quartel dos BV, em que será efetuado um toque se a 

situação de emergência for dentro da vila do Alandroal e dois toques se for nas 

restantes localidades do concelho. 

- Avisos sonoros e instruções difundidas pelos altifalantes nas viaturas da 

GNR, dos BV e por viaturas da Câmara Municipal; 

- Pessoalmente através dos membros do SMPC ou outros voluntários 

colaboradores identificados nas Freguesias; 

O Presidente da Câmara Municipal ou seu representante, como Coordenador 

do Gabinete de Informação Pública adota procedimentos de informação 

periódica aos órgãos de comunicação social sobre: 

- O ponto de situação; 

- As áreas de acesso restrito; 

- As medidas de autoproteção; 

- As ações em curso; 

- Os locais de reunião, de acolhimento provisório ou de assistência; 

- Os números de telefone e locais de contacto para informação, receção de 

donativos e inscrição para serviço voluntário; 

- As instruções para regresso das populações evacuadas 

- Meios de comunicação social. 



 PMEPC de Alandroal             ____________________    __                               

Serviço Municipal de Proteção Civil_________________________________________________                     .    73 

Os órgãos de comunicação social a utilizar para avisar a população serão em 

primeiro lugar as rádios locais, nomeadamente Rádio Campanário, Unirádio, 

RC Alentejo e Rádio Renascença Elvas. 

 

A periodicidade de informação desses órgãos será definida pelo Presidente da 

Câmara consoante o desenrolar da situação. 

 

Na fase de emergência, a informação destina-se essencialmente a missões 

de informação sobre o evoluir da situação de emergência e das respetivas 

medidas de autoproteção. 

Terá como objetivo fundamental, EVITAR O PÂNICO, entre a população. 

 

Numa 1.ª Fase para qualquer tipo de acidente os órgãos de informação (rádio 

local, rádios nacionais e TV) devem ser imediatamente informados de: 

 

• Tipo de acidente  

• A sua gravidade  

• A sua intensidade  

• Quais as zonas abrangidas  

• Pedir às populações para não entrarem em pânico e que breve se dará mais 

notícias com o desenrolar dos acontecimentos  

 

 

Numa 2.ª Fase os órgãos de informação devem ser informados de: 

 
• Ponto de situação  

• Perspetivas futuras 

• Indicações específicas do que a população deve fazer e para onde se dirigir:  

 

• Quais as zonas definidas para realojamento temporário  

• Quais as zonas a evacuar  

• Quais as zonas para primeiros socorros em feridos ligeiros  

• Quais as estradas intransitáveis e suas alternativas  

• Quais as medidas de autoproteção que devem seguir  
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      • Quais as zonas de abastecimento de bens alimentares  

      • Quais as zonas de abastecimento de água  

      • Quais os sítios onde podem procurar familiares e consultar listas.  

 

5 – PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 

 

Os procedimentos de evacuação são coordenados pelas Forças de Segurança. 

 

A GNR coordena o controlo de tráfego e mantém abertos os corredores de 

circulação de emergência, escolhe os melhores itinerários e desvia o tráfego 

rodoviário de modo a não interferir com a movimentação das populações nem 

com a mobilidade das forças de intervenção. Se tal se justificar, a GNR, cria 

barreiras de encaminhamento de tráfego e pontos de controlo destinados a 

prestar assistência aos evacuados, e a manter o fluxo de movimentação em 

direção às áreas e centros de alojamento. 

As normas de evacuação das populações serão estabelecidas pelas forças de 

segurança, de modo a não interferir com a evacuação das pessoas nem com a 

mobilidade das forças de intervenção, e seguem os itinerários representados 

no Mapa 8. 
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Figura 13: Procedimentos de evacuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVACUAÇÃO DE ÁREAS, LOCALIDADES OU 

EDIFICAÇÕES 

 

• Proposta pelo Comandante das Operações de Socorro; 

• Validada pela Autoridade Política de Proteção Civil; 

Ativação do PMEPC 

 


• CMPC 
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coordenadora) – Evacuação de pessoas. 
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- Mapa 8 
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5.1– ZONAS DE CONCENTRAÇÃO LOCAL 

 

São áreas de reunião da população evacuada e onde é prestada a primeira 

ajuda. A população evacuada permanecerá, pelo período de tempo necessário 

à sua reintegração com carácter definitivo no meio de origem ou outro. A 

referida zona deve possuir itinerários de acesso permanente e em bom estado 

de conservação, esgotos e proximidade em relação a áreas de abastecimento, 

designadamente água e energia. 

 

Na área de cada freguesia existem espaços livres destinados à concentração 

da população das zonas adjacentes com as seguintes localizações: 

 

a) União de Freguesias  

 

As zonas de concentração local na união de freguesias estão localizadas na 

Escola Diogo Lopes Sequeira com as coordenadas x-263413; y-193327, na 

sede dos Bombeiros Voluntários em Alandroal com as coordenadas x-

263715; y-192739, no Posto da GNR de Alandroal com as coordenadas x-

263135; y-192543, no estaleiro da Câmara Município de Alandroal com as 

coordenadas x-263475; y-191812 e na Escola Primária em Rosário com as 

coordenadas x-268570; y-184558.  

 

Na vila de Alandroal, uma vez que é a que apresenta uma maior 

concentração de população no concelho, os postos de abrigo temporários 

foram divididos em duas zonas, zona A e zona B. Em que a população será 

deslocada para uma destas zonas consoante a localização da catástrofe. 

 

 

b) Freguesia de São Pedro 

 

As zonas de concentração local na freguesia de São Pedro são na Escola 

Primária em Hortinhas com as coordenadas x-259341; y-183274, na Junta 

de Freguesia de Terena com as coordenadas x-262715; y-183778. 
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c) Freguesia de Santiago Maior 

 

As zonas de concentração local na freguesia de Santiago Maior são na 

Escola Primária de Cabeça de Carneiro com as coordenadas x-264619; y-

174352, Escola Primária de Marmelos com as coordenadas x-257352; y-

177080, Escola Primária de Pias com as coordenadas x-256782; y-175536, 

Escola Primária de Orvalhos com as coordenadas x-257898; y-181218, e na 

Escola Primária da Aldeia da Venda com as coordenadas x-258381; y-

175877. 

 

 

d) Freguesia de Capelins 

 

As zonas de concentração local na freguesia de Capelins são na Escola 

Primária de Monte Juntos com as coordenadas x-268585; y-175677 e na 

Escola Primária de Ferreira de Capelins as coordenadas x-267589; y-

178056. 

 

Os abrigos temporários foram definidos pela GNR (Comando do Destacamento 

Territorial de Estremoz) e estão representados na página seguinte (Mapa9). 

 

As Populações desalojadas serão conduzidas até aos abrigos temporários, 

assim que o Diretor do Plano ordenar. 

 

 

5.2– ITINERÁRIOS DE EVACUAÇÃO 

 

São os trajetos que ligam as zonas de concentração local aos locais de abrigo 

temporário. São condicionados ao tráfego local e de policiamento em postos de 

controlo de tráfego pela GNR. Os itinerários de evacuação foram definidos pela 

GNR (Comando do Destacamento Territorial de Reguengos de Monsaraz) e 

estão representados na página seguinte (Mapa 8). 
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Mapa dos Itinerários de Evacuação  
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Mapa dos Postos de Abrigo Temporário
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6 – MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 

 

Sendo a manutenção da ordem pública uma competência das forças de 

segurança, os procedimentos e instruções de coordenação, bem como a 

identificação dos meios e das responsabilidades dos serviços, agentes de 

Proteção Civil, organismos e entidades de apoio, quanto à segurança de 

pessoas e bens e ao controlo do tráfego, é essencial para a prossecução dos 

objetivos. 

 

Durante as situações de emergência ou pós-emergência, as forças de 

segurança garantem que os locais de sinistro fiquem limitados aos agentes e 

entidades envolvidas nas operações, de modo a salvaguardar a sua segurança 

e a sua operacionalidade e permitindo simultaneamente a segurança das 

populações. 

Todas as infraestruturas consideradas sensíveis ou necessárias às operações 

de proteção civil (centros de saúde, escolas, pontos de água etc.) são 

igualmente asseguradas pelas forças de segurança. 

 

A coordenação será efetuada pelo Comandante da GNR, que deverá garantir 

as ações de manutenção da Lei e Ordem Pública, coordenar o controlo de 

tráfego e manter abertos os corredores de circulação de emergência, assegurar 

a segurança da área de sinistro, prever operações de movimentação de 

populações, implementar os processos de identificação e credenciação do 

pessoal ligado às operações de socorro. 

 

Deverá ainda prever e coordenar um serviço de estafetas para utilização como 

meio de ligação colaborar em ações de mortuária e receber e guardar os 

espólios dos cadáveres, colaborar nas ações de apoio, alerta e mobilização do 

pessoal envolvido nas operações de socorro e no aviso das populações, 

colaborar ativamente na transmissão do alerta, através das "centrais de 

emergência 112", ou outros. 
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Figura 14: Manutenção de Ordem Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE 

 

 

• GUARDA NACIONAL REPUBLICANA (entidade 

coordenadora) 

Ativação do 

PMEPC 

 


• CMPC 

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO ESPECÍFICAS 

 

 

• Limitação do acesso a zonas de sinistro e de apoio (GNR) 

 

• Recolher obrigatório nas zonas evacuadas com vista a evitar 

roubos e pilhagens (GNR). 
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7 – SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 

 

Para a Evacuação e Tratamento Hospitalar serão utilizados os hospitais mais 

próximos designados pelo INEM, uma vez que o Centro de Saúde do Alandroal 

só funciona como consulta aberta. Poderá no entanto prestar apoio aos postos 

de socorros que eventualmente sejam necessários criar. 

 

Serão também montados postos de triagem e de socorros em estruturas fixas 

temporárias pelos Centros de Saúde e INEM, que estão representados no 

mapa 10 
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Caso ocorra um acidente grave ou catástrofe com elevado número de vítimas, 

as primeiras equipas a prestar socorro poderão ser encarregadas, também, das 

tarefas de evacuação primária para os postos de triagem que forem 

estabelecidos. 

 

Assim compete ao comandante das operações de socorro identificar e informar 

a direção do plano relativamente à quantidade previsível de meios 

complementares necessários para triagem, assistência pré-hospitalar e 

evacuação secundária das vítimas, mobilizando-os através de procedimentos 

que devem estar clarificados no plano. 

 

O Material Sanitário está a cargo das Entidades e Organismos próprios 

intervenientes no acidente ou catástrofe. Poderão ser constituídos nas 

instalações dos Centros de Saúde e das Unidades de Socorro, postos de 

fornecimento de material sanitário através de requisição, devendo os pedidos 

dar entrada na CMPC. 

 

 

8 – SOCORRO E SALVAMENTO 

 

Enumera-se neste ponto, o estabelecimento de procedimentos e instruções de 

coordenação, bem como a identificação dos meios e das responsabilidades 

dos serviços, agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio, 

quanto às atividades de socorro, busca e salvamento de vítimas, que podem 

incluir a extinção de incêndios, o escoramento de estruturas, o resgate ou 

desencarceramento de pessoas, a contenção de fugas e derrames de produtos 

perigosos, etc. Visando a prossecução dos objetivos atrás descritos, 

estabelecem-se as seguintes estruturas de coordenação e prioridades de ação:  

Figura 15 
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Figura 15: Estruturas de coordenação e Prioridades de ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como disposto no ponto 2 do artigo 12º do Decreto-Lei nº134/2006, de 25 

de Julho, sempre que uma força de socorro de uma qualquer das organizações 

integrantes do SIOPS seja acionada para uma ocorrência, o chefe da primeira 

força a chegar ao local assume de imediato o comando da operação e garante 

a construção de um sistema evolutivo de comando e controlo da operação.  

 

Este terá a responsabilidade de desenvolver o Sistema de Comando 

Operacional até ao patamar considerado suficiente para suprir qualquer ação 

resultante de um acidente grave ou catástrofe.  
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No entanto no imediato, deve proceder às seguintes tarefas, por ordem 

cronológica:  

 

Quadro 8 – Marcha Geral das Operações 

 

Os procedimentos de socorro e salvamento são coordenados pelo 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alandroal. Que deverá ter apoio do 

Coordenador do SMPC, do Comandante da GNR e do Diretor do Centro de 

Saúde de Alandroal. 

 

Com base em dados disponíveis, deverão elaborar o registo de socorristas, 

minimizar as perdas de vida, limitando as sequelas físicas e diminuindo o 

sofrimento, assegurando a utilização coordenada dos meios, incluindo a 

evacuação de feridos, preparar e manter atualizado um registo de meios 

humanos e recursos materiais, a disponibilizar em situação de emergência, 
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assim como assegurar a existência de uma única cadeia de comando, para 

todas as áreas de intervenção médico – sanitárias. 

 

Caso seja necessário a transferência de comando, será feito um briefing para o 

próximo Comandante e uma notificação a todo o pessoal informando que uma 

mudança de comando está a ter lugar. 

 

Quando a fase de emergência estabilizar, cabe ao comandante de operações 

de socorro, em articulação com o diretor do plano, ordenar os procedimentos 

para a adotar. 

Será também feita a desmobilização dos meios não necessários à fase de 

reabilitação.  

 

 

9 – SERVIÇOS MORTUÁRIOS 

 

 

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

cadáveres são tarefas muito sensíveis que devem ser levadas a cabo através 

de procedimentos rigorosos, pois a sua importância é enorme nos aspetos que 

se prendem com a investigação forense, quando, face ao tipo de ocorrência, 

haja necessidade de a realizar.  

 

Conforme o disposto no ponto 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº411/98, de 30 de 

Dezembro, a remoção de cadáveres compete às autoridades policiais, podendo 

estes solicitar a colaboração dos bombeiros da Autoridade de Saúde ou 

qualquer entidade pública.  

 

Será estabelecido como local de reunião de vítimas mortais provisório o 

Ginásio do Centro de Saúde do Alandroal, podendo ser alterado sempre que o 

Delegado de Saúde achar conveniente. 
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Nas restantes localidades do concelho, o local de reunião de vítimas mortais 

será nos campos de futebol das localidades do concelho, tal como estão 

representados no mapa 10 

 

Os procedimentos relacionados com as ações de avaliação, remoção e 

transporte de cadáveres ou pedaços de cadáveres constam na figura seguinte: 

 

 

Figura 16: Procedimentos e instruções de coordenação (Serviços mortuários)  
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10 – PROTOCOLOS 

 

 

As entidades que constam no plano desempenham funções em diversas áreas 

de intervenção do PMEPC, e colaboram ativamente com o Serviço Municipal 

de Proteção Civil. 

 

O Município de Alandroal está integrado no protocolo do Gabinete Técnico 

Florestal Intermunicipal a funcionar desde Outubro de 2008. A  constituição do 

Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal (GTFI), resulta do Acordo de 

Colaboração entre as Câmaras Municipais de Alandroal, Estremoz, Redondo e 

Vila Viçosa e o ICNF. 


