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PARTE III – Áreas de Intervenção 
 
 

1 .  Administração de Meios e Recursos 
 
Estrutura de coordenação: 

 
O diagrama configurado delineia a estrutura de coordenação por parte do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, que tem a competência de convocar a CMPC, bem como os elementos 
da Autarquia cujas funções são determinantes, em termos de disponibilização dos meios 
necessários nas Fases de Emergência e Reabilitação. 
 
O COM tem as suas competências bem definidas no que respeita ao TO e à coordenação 
de todos os agentes de proteção civil. 
 
 

 
Todo o pessoal 
do Serviço de 
Ação Social 
Coordena as 

tarefas na ZCAP 

 

CMPC 
Todos os 

Delegados devem 
atuar de acordo 

com as suas 
competências 

SMPC 
(deve 

coordenar a 
célula da 
Logística) 

Interlocutor 
das Juntas de 
Freguesias, 
convoca os 
Presidentes 

Juntas 

 
Chefe de Divisão 
de Contratação 

Pública 

 
Diretor do 

Departamento 
Administrativo 

Financeiro 
 

 
Diretor  

Do Departamento 
Operativo 
convoca: 

COM 
 

coordena todas 
as operações dos 

agentes de 
Proteção Civil 

 
Presidente 

da  
Câmara 
convoca: 

Encarregado Geral 
Operacional  

 

Encarregado 
Operacional   
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O Diretor do Departamento Operativo, tem a função de convocar e coordenar os chefes da 
estrutura operacional, nomeadamente o Encarregado Geral Operacional, afeto à área de 
limpeza urbana, assim como o Encarregado Operacional, afeto ao setor dos transportes e 
motoristas. 
 
O SMPC, deve estabelecer a célula de logística com todos os elementos que a compõem, 
tal como está descrito nas páginas seguintes. 
 
Os delegados da CMPC, devem entrar em funções de imediato ativando todos os meios 
disponíveis em face da ocorrência em análise. A Cooperativa Antena Rádio Local Voz de 
Alenquer integra a CMPC, permitindo a possibilidade de emissão de uma comunicação 
tanto oportuna como imediata pertinente às necessidades e orientações consideradas 
relevantes, facultadas inicialmente de meia em meia hora, na Fase de Emergência, 
passando posteriormente de hora a hora, no início dos noticiários.   
 
Os trabalhadores afetos ao Serviço de Ação Social, desta Autarquia deve dar apoio na 
ZCAP, designadamente na avaliação dos bens necessários e solicitá-los à célula de 
logística. 
 
As Divisões de Aprovisionamento / Compras e Contabilidade, serão ativadas para 
integrarem a equipa de Logística, e coordenarem a gestão de bens e serviços que tenham 
que ser adquiridos a empresas ou que sejam doados. 
 
O interlocutor das Juntas de Freguesia, deve contatar os Presidentes das Juntas de 
Freguesia afetadas pelo acidente grave ou catástrofe, bem como os Presidentes das 
Juntas que podem colaborar com a disponibilização de meios e recursos, assim como 
entidades particulares que de alguma forma possam contribuir para menorizar os danos 
envolvidos. 
 
 
Entidades Intervenientes: 
 

 A Câmara Municipal compromete-se a ativar todos os meios de que dispõe, através da 
convocação de todos os colaboradores referidos anteriormente. 

 

 As Juntas de Freguesia, por intermédio dos respetivos Presidentes, comprometem-se a 
disponibilizar meios e recursos. 

     (Quadro dos meios das Juntas de Freguesia) 
 

 Entidades Particulares previamente contatadas, compromissadas no âmbito deste 
projeto a envolverem-se no TO quando requisitadas para iniciativas de socorrismo, 
disponibilizando pessoas, meios e recursos de que dispõem afetos às suas estruturas. 

     (Quadro dos meios particulares na Parte IV, Secção III, com os custos/hora e respetivos 
contatos). 
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Prioridades de Ação: 
 
a) Determinada a área do acidente grave ou catástrofe, o número inicial de feridos e de 

mortos, e ativado o PME, o COM deve coordenar o TO, segundo o organograma da 
Parte II. 

b) Executar a PME, segundo o que está definido para a Fase de Emergência (na Parte 
II.2 - Execução do Plano), nomeadamente definir as ZS, ZCR, ZCAP, ZA, ZI. 

c) Criada a PMA do INEM, após a triagem, os feridos serão encaminhados para aos 
hospitais ou são socorridos logo no local, com a colaboração da Cruz Vermelha 
Portuguesa, em exercício na área do concelho. 

d) Mapiadas as necessidades pelo COM e adjuntos de operações, o Presidente da 
Câmara convoca os elementos que se encontram no diagrama de coordenação acima 
descrito e convocam-se os motoristas e trabalhadores operacionais, dando o seu 
contributo quer no manuseamento de máquinas e outros meios de transporte, quer na 
remoção de destroços ou desimpedimento de vias, bem como no transporte de 
geradores e outras tarefas relacionadas. 

e) Em caso de necessidade de alojamento, os mesmos deverão ser inventariados pela 
Cruz Vermelha Portuguesa, encaminhando-os e transportando-os para a ZCAP. 

f) Na ZCAP o pessoal do serviço de ação social da Câmara deve providenciar todo o 
apoio necessário, nomeadamente solicitar à célula logística bens de primeira 
necessidade tais como, agasalhos, alimentos, água e outros que se julguem 
pertinentes. 

g) As equipas E, F e G da célula de logística devem fazer chegar os bens solicitados. 
h) Criadas as áreas da célula logística, o SMPC desencadeará contatos com os 

trabalhadores afetos à Divisão de Contabilidade, Aprovisionamento e Compras, de 
forma a controlarem todos os meios necessários quer por via de requisições ou 
donativos. 

i) No caso dos equipamentos pertencentes ao património desta Autarquia não serem os 
suficientes, dever-se-á consultar os Quadros referentes aos equipamentos 
disponibilizáveis por entidades particulares e solicita-los, sendo os mesmos 
inventariados pela Divisão de Contabilidade, a fim de serem contabilizados os custos 
inerentes aos mesmos. 

j) Os mortos serão colocados em áreas definidas pelo Delegado de Saúde, para o efeito. 
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    Pessoal envolvido 
 
o Os trabalhadores requisitados pertencentes aos quadros da Administração Pública  

serão remunerados pelos organismos a que pertencem. 
o Os trabalhadores de outras Entidades e Organismos previstos na PME são 

remunerados por essas mesmas Entidades e Organismos. 
o Os voluntários deverão, apresentar-se nos quarteis dos Bombeiros e nos locais de 

apoio da Cruz Vermelha Portuguesa, a fim de serem recenseados. 
 
 
    Finanças 
 
o A aquisição de bens e serviços será feita nos termos legais por requisição da CMPC 

assim como a sua liquidação será efetuada pelo SMPC, de acordo com o estabelecido 
na Divisão de Contabilidade da Câmara Municipal de Alenquer. 

o As despesas realizadas em operações de proteção civil são da responsabilidade das 
Entidades e Organismos envolvidos. Eventuais comparticipações serão determinadas 
de acordo com o que vier a ser estabelecido superiormente. 

o Os subsídios e donativos, recebidos em numerário, com destino às Operações de 
Emergência, são canalizados para o SMPC que os enviará à Divisão de Contabilidade. 

o As despesas resultantes da ativação do PME, no que respeita ao apoio às populações 
em risco, serão suportadas pela Autarquia, a qual poderá, através da CMPC solicitar o 
apoio da conta especial de emergência administrada pela ANPC. 

o No caso de determinada área do Município ser declarada situação de calamidade, os 
auxílios serão concedidos de acordo com a legislação em vigor. 

o Os bombeiros voluntários não assalariados pelos corpos de Bombeiros, poderão ser 
ressarcidos de alimentação durante o período em que estejam a prestar serviço, assim 
como indemnizados relativamente aos salários não auferidos por parte das entidades 
patronais, até ao montante igual caso assim o entendam, nos termos da legislação em 
vigor. 

 
 
 Logística 
 
 Alimentação, Alojamento, Agasalhos e medicamentos 
 
o Alimentação e alojamento das Entidades e do pessoal dos Organismos intervenientes 

nas operações, estarão a cargo do SMPC. 
o Alimentação, abrigos provisórios e agasalhos das populações evacuadas, quando 

necessário, serão da responsabilidade do SMPC, através das verbas disponibilizadas 
superiormente para o efeito. 

o O grupo de Abastecimento e Armazém estabelecerá as normas de mobilização dos 
meios e recursos. 

o A célula de logística constituída pelas várias equipas, procederá à receção e 
distribuição dos referidos itens supra mencionados. 
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 Combustíveis e Lubrificantes 
 
o Podem ser adquiridos em locais designados pelo SMPC ou em entidades e organismos 

intervenientes no mercado local, através de guia de fornecimento a liquidar, 
posteriormente, se necessário, mediante coordenação e controle do SMPC, 
promovendo a sua liquidação no caso em que não possam ser liquidadas por outras 
Entidades ou por verbas especialmente consagradas para o efeito. 

o A equipa G – Gestão Combustíveis da Célula de Logística, estabelecerá os 
procedimentos para o abastecimento dos mesmos. 

 
 
 Manutenção e reparação de material 
o As despesas efetuadas na manutenção e reparação de material ficarão a cargo dos 

utentes. Em caso de surgir despesas extraordinárias estas serão liquidadas pelo SMPC, 
através de verbas destinadas para o efeito. 

 
 
 Transportes 
o Na Célula de Logística, a Equipa H – Gestão de Transportes requisita os meios 

necessários e estabelece as normas de mobilização. 
 

 
 Material Sanitário 
o Material desta natureza será disponibilizado pelas  entidades e organismos próprios 

intervenientes em acidentes graves ou catástrofes, podendo ainda ser  utilizadas as 
instalações dos Centros de Saúde e das Forças de Socorro, postos de fornecimento de 
material sanitário, através de requisições, devendo os pedidos dar entrada na CMPC. 

 
 
 Serviços Técnicos 
o Serão estabelecidos programas de atuação dos serviços técnicos no âmbito da 

reabilitação dos serviços mínimos essenciais. 
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2. Logística 
 
 
Em caso de acidentes graves ou catástrofes que requeiram a ativação do PME, a célula 
de logística deve definir os meios que serão necessários para desencadear as tarefas 
mais prementes.  
 
Neste contexto encontram-se disponíveis os contactos e meios quer de entidades privadas, 
das Juntas de Freguesia ou do próprio município, mencionados no IV-III-1 e IV-III-2.  
 
Para a requisição de bens e serviços, usar-se-á um documento adequado para o efeito 
(Parte IV, secção III - Modelos de relatórios e requisições), o original para a Contabilidade, 
o duplicado para o fornecedor e um triplicado na célula de logística para que 
posteriormente se possa analisar os custos inerentes.  
 
 

Estrutura de coordenação da Célula Logística 
 

Equipa – I

Gestão

Materiais

operacionais 

(geradores,

etc)

Equipa - H

Gestão

Meios 

Transportes

Equipa - G

Gestão 

combustíveis

Equipa - D 

Receção 

e distribuição

medicamentos
Equipa - F

Distribuição 

de agasalhos 

e vestuário

Equipa - E 

Receção 

de agasalhos 

e vestuário

Equipa - A

Receção

de bens

alimentares

Equipa - B 

distribuição

de bens

Intervenientes 

no socorro

Equipa - C

Distribuição

bens

alimentares

população

Responsável 

pela 

Documentação

(requisições 

e faturas)

Célula

Logística
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Célula Logística  
 

 Equipa – A 
Receção de bens alimentares   
Tem por tarefa a receção de bens alimentares e organizá-los em termos de 
armazenagem. 

 

 Equipa – B 
Distribuição de bens intervenientes no socorro   
Distribuir os bens alimentares às equipas intervenientes nas operações de socorro. 

 

 Equipa – C 
Distribuição de bens alimentares às populações   
Tem como tarefa a distribuição de bens alimentares às populações evacuadas e que se 
encontram nas zonas de alojamento. 

 

 Equipa – D 
Receção e distribuição de medicamentos   
Recebe e distribui os medicamentos.  
Será uma equipa especializada, provavelmente da Cruz Vermelha Portuguesa em 
exercício no concelho, voluntários de enfermagem ou da área da saúde. 
 

 Equipa – E 
Receção de agasalhos e vestuário   
Recolhe e armazena de forma organizada os agasalhos e vestuários que forem doados 
por instituições como, Cruz Vermelha Portuguesa, Caritas, Misericórdias, exército e 
outras entidades. 

 

 Equipa – F 
Distribuição de agasalhos   
Labora em parceria com a equipa E, de forma a poder distribuir os agasalhos e 
vestuários às populações afetadas que se encontrem nas zonas de alojamento e/ou nas 
zonas de primeiros socorros. 

 

 Equipa – G 
Gestão de combustíveis   
Elabora em documento próprio a requisição de combustível (da secção III da Parte IV), 
e conduz os meios para a zona de abastecimento (instalações da CMA, situadas no 
Complexo do Barnabé). 
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 Equipa – H 
Gestão de meios de transportes   
Deve contatar os meios necessários, nomeadamente os da Câmara Municipal, Juntas 
de Freguesia e das entidades particulares, para transporte de evacuados e ou outros 
meios que sejam solicitados pelo PC. 
(Anexo I – Quadros) 

 

 Equipa – I 
Gestão de materiais operacionais   
Requisita meios materiais operacionais, como geradores, bombas de extração de água, 
ou outros equipamentos que sejam solicitados pelo PCO. 
(Quadros 2.1.4.1 e 2.1.4.2 - Parte IV, secção III). 

 
 

Responsável pela documentação  
 

Departamento Administrativo e Financeiro 
 
Organiza o desempenho de outras duas pessoas que irão tratar de toda a burocracia do 
processo, no que respeita às requisições e receção de faturas, mesmo na fase de 
reabilitação. 
Findo o período de emergência e de reabilitação, estes documentos devem constituir 
um processo e ser entregues à Câmara Municipal de Alenquer bem como à ANPC, de 
modo a que se avaliem os custos e os encargos a ser suportados quer pela autarquia, 
quer pelo Estado. 
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2.1.  Apoio logístico às forças de intervenção 
 

Estrutura de coordenação: 

 Enquadrados nesta estrutura os agentes de proteção civil, serão 
coordenados pelo COM e seus adjuntos. 
 

 Numa primeira fase serão conduzidos à ZCR e posteriormente enviados 
para os vários cenários segundo o acidente grave ou catástrofe. 

 
 
 

Fase de Emergência  
 
As forças de intervenção nomeadamente os agentes de proteção civil e outras 
entidades que venham a comparecer no TO, têm assegurado as questões de 
bens alimentares pela equipa de distribuição de bens aos intervenientes. 
(Quadro 2.1.7 - Parte IV, secção III) 
 
Quanto aos combustíveis, manutenção e reparação de equipamentos, transportes, 
material sanitário, material de mortuária e outros artigos essenciais à prossecução 
das missões de socorro, salvamento e assistência, a Câmara Municipal assume a 
responsabilidade dos custos, bem como o fornecimento dos bens que possua. 
Caso esta Autarquia não tenha capacidade para o fornecimento dos supra 
mencionados, recorrer-se-á aos meios privados. 
(Quadro 2.1.3 - Parte IV, secção III - 2). 

 
 

Fase de Reabilitação   
È da responsabilidade da Câmara Municipal dar apoio logístico ao pessoal das 
redes e serviços técnicos essenciais, nomeadamente energia elétrica, gás, água, 
telefones e saneamento básico, de forma a que todos estes serviços fiquem 
restabelecidos o mais célere possível (Quadro 2.1.9 - Parte IV, secção III - 2).  
 
 
Prioridades de ação: 
 

 O PMA sendo a Zona prioritária para onde convergem os feridos, deve ser 
abastecida de medicamentos e material de socorro, sendo responsabilidade da 
equipa D. 

 O pessoal do PMA, Bombeiros, Forças de Segurança e GNR receberão 
alimentação no horário compreendido entre 12h00-14h00 e  das 19h00-21h00, 
providenciando-se reforçado às 3h00, 8h00 e 17h00. 
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2.2.  Apoio logístico às populações 

 
O presente Plano contempla os locais definidos para alojar temporariamente em 
caso de calamidade consoante as áreas afetadas por acidentes: 
 
Numa primeira fase, em matéria de alojamento são os quartéis dos bombeiros 
deste concelho sitos em Alenquer, Olhalvo, Abrigada, Merceana, os centros de 
acolhimento pelo fato de possuírem pavilhões de grandes dimensões equipados 
com WC’s, duches e espaços de parqueamento para viaturas de resgate.  
 
Possui ainda SMPC a possibilidade de utilizar as instalações da Câmara 
Municipal de Alenquer, situadas no Complexo do Barnabé, por reunir condições 
de logística relacionadas com a receção de mercadorias. 
 
Os quartéis dos bombeiros, reúnem condições para a realização de reuniões de 
controlo dos residentes para efetuar despistes de eventuais desaparecidos.  

 
Adicionalmente no âmbito do acolhimento, dispõem ainda o SMPC as edificações 
afetas às coletividades do município, caraterizadas com a possibilidade de 
dormidas, alimentação e higiene pessoal, assim como pavilhões desportivos 
equipados com duches e Wc’s, e alguns campos de futebol com a possibilidade 
de montagem de tendas e aterragem de meios aéreos. 
(Quadro Alojamentos, parte IV – Secção III).  
 
 
 
Na fase de emergência 
 
O alojamento da população desalojada estará a cargo das forças militares e dos 
meios de socorro e salvamento, sendo da responsabilidade da Cruz Vermelha 
trabalhar em conjunto com as equipas A, B, C, D, F e E descritas na célula de 
logística. 

 
Na vertente de apoio médico sanitário  
 
Estão definidos os contatos dos centros de saúde, médicos, enfermeiros e 
entidades privadas que poderão dar o seu contributo como meio de salvamento e 
prestação de primeiros socorros. 
(Quadro 2.1.8 - parte IV, secção III - 1)  
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Estrutura de coordenação: 
 

 Na célula de Logística, caraterizada pelas equipas A, B, C e D, recebem os 
bens para apoio às populações, e a equipa D e F promove a distribuição para 
as ZCAP.  

 A distribuição destes, será efetuada pelos motoristas e os respetivos 
transportes serão assegurados pela Câmara ou mesmo pelas entidades que 
disponibilizem os bens. 

 Em caso de interrupção do fornecimento de água, os autotanques dos 
bombeiros asseguram o seu abastecimento. 

 
 
Entidades intervenientes: 
 

 O serviço de ação social da Câmara Municipal de Alenquer terá a função de 
coordenar os meios que são necessários na ZCAP. 

 Particulares que disponibilizam bens alimentares, como supermercados, 
mercearias, talhos, padarias, etc.  

 
 
Prioridades de ação: 
 

 Crianças e idosos, bem como os equipamentos onde estes dois grupos etários 
se inserem, nomeadamente infantários, escolas, lares e centros de dia, tendo a 
especial preocupação com a alimentação, roupas, agasalhos e medicamentos, 
bem como as condições sanitárias. 

 Em matéria de logística deve-se providenciar não só a alimentação em que se 
privilegia a inclusão de leite e papas, assim como fraldas quer para crianças, 
quer para adultos e outros bens de primeira necessidade. 

 No âmbito dos agasalhos, cobertores e colchões, devem ser supridos e 
enviados para a ZCAP. 
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3. Comunicações 
 
 
Estrutura de coordenação: 
 

 Em caso de acidente grave ou catástrofe, é da responsabilidade do adjunto de relações 
públicas nomeado pelo COM no PC, cabendo-lhe  informar o Presidente da Câmara do 
decorrer da evolução da situação, e reunir com os órgãos de informação para que os 
comunicados possam ser emitidos. 

 
 
Entidades intervenientes: 
 

 No processo de comunicações, a rádio local tem um papel determinante, porque através 
dos meios que dispõem, lhes é permitido informar a população em tempo útil e no local 
do sinistro. 

 As Juntas de Freguesias, por intermédio dos seus Presidentes e utilizando viaturas com 
megafones, informaram a população das ocorrências  

 A comunicação social ao nível Nacional, serão informadas dos vários comunicados 
emitidos pelo CDOS. 

 
 
Prioridades de Acão: 
 

 Na eventualidade da ocorrência ser em período diurno, a prioridade é informar os 
responsáveis das entidades que albergam crianças e idosos, nomeadamente os 
agrupamentos de escolas, infantários e lares. 

 Seguidamente informar toda a população, através de comunicados, dos locais para 
onde se devem dirigir para serem socorridos e alojados. 
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O sistema de comunicações de instrução e de coordenação respeitam um circuito que está 
definido no plano de comunicações que se segue: 

 

 
 
Plano de comunicações:    ROB e SIRESP 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMA (Canal 

Municipal) 

1 
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Plano de frequências da Proteção Civil: 

 

 
Estação 

 

 
Repetidor 

 
Canal 

Frequência (MHz) 

 
TX 

 
RX 

 
CDOS Lisboa 

 
Montejunto 114 1688875 1734875 

 
CDOS Lisboa 

 
SIRESP 

CDOS 05 
Lisboa 

380 
393MHz em 

Tetra 

 
 
 

3.1.  Meios de comunicação - via Rádio do Município de Alenquer 
 

 
Entidade 

 

 
Número rádios 

 Banda Alta 
 

 
Número rádios 

 SIRESP 
 

 
Base 

 

 
Base 

 

 
Portátil 

 
Base 

 
Móvel 

 
Portátil 

 
CMA 

 
2 

 
2 

 
2 --- --- --- 

 
AHBV - Alenquer 

 
1 

 
1 

 
10 1 4 15 

 
AHBV - Merceana 

 
2 

 
2 

 
8 1 3 12 

 
Cruz Vermelha 

 
1 

 
1 

 
2 1 1 5 

 
 
 
É competência do Comandante das operações de socorro estabelecer o plano de 
comunicações para cada TO. E de acordo com os carros de comando operacional que 
sejam disponibilizados pela ANPC e pelo CDOS. 
 
Assim, dependendo do tipo de sinistro e do local do mesmo, ter-se-á um plano de 
comunicação para cada situação e definir-se-á uma zona de sinistro, de apoio e de 
concentração e reserva. 
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3.2.  Meios de comunicação - VCOC 
 
Os carros VCOC são o veículo comando operacional de comunicações e podem 
prestar ajuda ao nosso concelho permitindo a criação de PC. Existem 3 VCOC: 
B.V. Torres Vedras, B.V. Mafra e o VCOC da ANPC, todos equipados com os 
meios de comunicação essenciais para um acidente grave ou catástrofe. 
 
O sistema de comunicações do PME utiliza os meios de comunicação das redes 
telefónicas, serviço de Fax e radiocomunicações do Sistema Nacional de 
Telecomunicações de Proteção Civil. 
 
Utilizar-se-á a rede fixa da Portugal Telecom, redes móveis da Vodafone, TMN ou 
Optimus bem como a rede rádio da SMPC, Corpo de Bombeiros e canais 
privados. 
As forças intervenientes utilizam os meios próprios de telecomunicações. 
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4. Gestão da Informação 
 
 

4.1. Gestão de informação entre as entidades atuantes nas operações 
 
Em caso de acidente grave o esquema de informação a implementar é 
coordenado pelo Adjunto de comunicação, que deve proporcionar uma 
comunicação rápida e eficiente entre os agentes de proteção civil e o COM. Todos 
os intervenientes no TO na fase de emergência serão contatados pelos respetivos 
canais de comunicação (esquema das páginas anteriores) e/ou pelos contatos 
telefónicos. (Quadro de Contatos - Parte IV - secção III) 

 
 

  
4.1.1.  Pontos de situação e perspetivas de evolução futura 
 
No TO e de acordo com o local e tipo de sinistro é montado um PC com um 
veículo de comunicações equipado para o efeito, sendo da sua competência 
acompanhar ao detalhe a ocorrência e perspetivar cenários futuros em face 
das condições e variáveis em análise. 
 
É também o PC que informa os agentes de Proteção Civil e que lhes dá 
diretrizes para onde se devem deslocar, segundo a evolução da situação. 
 
Para tal os comandos de todas as forças intervenientes devem estar no PC 
junto do COM e do Adjunto de comunicação. 
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Instruções de coordenação 

 

 
Procedimentos 

 

 
Instruções de coordenação 

 
Destinatários 

Chamar CDOS 

 COM Alenquer chama CDOS 

 Informa coordenadas Posto 
Comando e ZCR 

 Solicita VPCC 

 
CDOS 

 

Coordenar ação GNR 

 Interdita área de sinistro 

 Coloca meios no TO 

 Interdita a via 

 Protege a área de intervenção 

 Baliza Posto de Comando 

 Baliza PMA 

 Condiciona vias de acesso à ZS 
apenas a meios de socorro. 

 
 

 
 

GNR 

 
Coordenar ação GNR 

 Coloca equipa binómio deteção 
no TO 

 Intervém no TO 

 
GNR 

 
Coordenação ação do 

INEM 

 Apresenta comando no PC 

 Monta PMA em … 

 Coloca uma equipa em cada TO 

 Reporta feridos ao PC 

 
 

INEM 

Coordenação ação Cruz 
Vermelha Portuguesa 

 Apresenta comando no PC 

 Monta PMA em … 

 Reporta feridos ao INEM e PC 

 
Cruz Vermelha Portuguesa 

 
Coordenação da ZCR 

 

 Todos os comandantes dos 
meios exteriores apresentam-se 
no PC 

 Informa meios que tem 

 Envia (veículo……) para TO 

 
 

ZCR 

Coordenação ação 
membros SMPC 

 Conduz esta equipa ao TO…. 

 Aponta todas as comunicações 
do COM 

 Verifica se a logística já enviou 
alimentação 

 Distribui ração de combate pelos 
agentes, nos TO e nas ZI 
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Entidades intervenientes: 
 
A gestão de toda esta informação é feita com a coordenação do adjunto de 
comunicação e com a colaboração de um membro do SMPC, que poderão 
fazer o elo de ligação entre o PC (adjunto de comunicação) e as entidades 
exteriores intervenientes, nomeadamente as rádios e jornais, bem como com 
entidades privadas que precisem ser contatadas. 
 
 

 
4.1.2.   Dados ambientais e sociais 

 
Em termos ambientais existem fatores que podem ser decisivos para o 
ponto de situação e para perspetivas de evolução futura. As entidades 
atuantes nas operações devem ter acesso a informação relativa: 

 
o Estado do tempo – meteorologia (http://www.meteo.pt/pt) 
o Estado e direção do vento 
o Medidas dos caudais dos rios através do sistema de medição 

do SNIRH – www.snirh.pt  
o O estado das marés 

 
Socialmente as entidades atuantes nas operações devem ser informadas de 
quais os grupos etários que se encontram nas zonas atingidas pelo acidente 
grave ou catástrofe. 

 
o Equipamentos sociais com idosos 
o Equipamentos escolares/creches com crianças 
o Equipamentos desportivos (pavilhões, piscinas, campos 

desportivos ou outros)  
o Equipamentos culturais (cinema, teatro, etc…)  
o Se existem pessoas com dificuldades de locomoção 
 
 

4.1.3.  Outras informações 
 

Poderão surgir informações de outra abrangência que sejam importantes e 
relevantes para as entidades atuantes, tais como:  

 
o Saber se os concelhos limítrofes também estão a ser atingidos 
o Quais as outras entidades congéneres que estão no terreno das 

operações 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.snirh.pt/
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 4.2.   Gestão da informação às entidades intervenientes do Plano,    
          nomeadamente entidades de apoio 

 
Na fase de reabilitação após a fase de emergência, outras entidades entram em 
ação no TO, tais como a Cruz Vermelha Portuguesa, Forças Armadas, EDP, REN, 
operadores de Tele-Comunicações, abastecimento de águas, EP- Estradas de 
Portugal e outras que se julguem pertinentes, em dar o seu contributo para o 
restabelecimento das condições mínimas a recuperar estando estas em contato 
constante com o PC. 
 
Por esta razão estas entidades devem ser informadas pelo PC, acerca de 
algumas questões que podem ser vitais na sua atuação: 
 

 Ponto de situação de acordo com o incidente que tenha ocorrido, se 
existe área de restrição 

 Zona definida para realojamento ZCAP 

 Zona definida para primeiros socorros - PMA 

 Quais as entidades que fornecem bens alimentares  
      (Quadro 2.1.7 - Parte IV, secção III) 

 Zona definida para recolha de alimentos e agasalhos 

 Locais de abastecimento de água  
                                   (Quadro 2.1.6 - Parte IV, secção III) 

 Estradas intransitáveis para limpar os destroços 

 Estradas a reconstruir pela sua importância 

 Áreas habitacionais sem abastecimento de água 

 Restabelecer a Luz - EDP 

 Restabelecer o saneamento  

 Restabelecer comunicações telefónicas 
 
 
 

Instruções de coordenação: 
 

 
Procedimentos 

 

 
Instruções de coordenação 

 
Destinatários 

Coordenar 
Segurança Social 

 Informar superiormente o n.º … 
de desalojados 

 Intervir na ZCAP 

Segurança Social 

Coordenar 
Abastecimento de água 

 Verificar a existência de roturas 
na área de sinistro 

ADA-Águas de Alenquer, 
EPAL e/ou Águas do 

Oeste 

Coordenar ação entre 
EDP e REN 

 Verificar as áreas afetadas com 
interrupção de energia 
São: ……………. 

EDP e REN 
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Deve-se informar os agentes de Proteção Civil atuantes dos seguintes 
pontos: 
 
a) Área afetada 
b) Estradas intransitáveis e alternativas 
c) Estimativa de número de pessoas afetadas 
d) Tipo de população afetada em termos etários, se existem lares, infantários e 

escolas ou equipamentos desportivos e/ou culturais 
e) Meteorologia: intensidade do vento e sua direção, temperatura e previsões 

para as próximas horas 
f) Quais os hospitais que vão receber os feridos 
g) Zonas de alojamento temporário de população desalojada ZCAP 
h) Zonas de colocação dos mortos 
i) Zonas de montagens de tendas para primeiros socorros - PMA 
j) Zonas de aterragem de meios aéreos 
k) ZCR - Zona de Concentração e Reserva 
l) ZA - Zona de Apoio 

 
 
 
 

4.3.  Informação Pública   
 
Nesta vertente a população deverá ser informada de imediato em caso de 
acidente grave ou catástrofe, e consoante o tipo de acidente, de modo a que 
possa agir em conformidade com as diretrizes delineadas pelas autoridades, bem 
como conhecerem as medidas mais eficazes de autoproteção convenientes em 
face do cenário detetado.  
 
Inicialmente a informação deverá ser facultada de meia em meia hora, de modo a 
evitar o caos, sendo que gradualmente e em face do posicionamento dos meios 
enquadrados na fase de emergência será facultada informação hora a hora no 
início dos noticiários. 
 

 
 
 
4.3.1.  Informação periódica aos órgãos de comunicação social 
 
  1ª FASE 
 
É a Célula de Comunicação que coordena toda a informação, em qualquer 
tipologia de acidente veiculando a mesma através da rádio local, rádios 
nacionais e TV, caraterizando os mesmos relativamente aos seguintes 
fatores: 
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 Tipo de acidente 

 Grau de gravidade 

 Intensidade 

 Quais as zonas abrangidas 

 Pedir às populações para não entrarem em pânico e tranquilizando-
as informando que com a celeridade possível será dada toda a 
informação pertinente de acordo com o desenrolar dos vários 
cenários 

 
 

  
 2ª FASE 
Os órgãos de informação deverão ser informados pelo PC relativamente às 
seguintes indicações: 
 

 Ponto de situação 

 Perspetivas a considerar nomeadamente quanto a possíveis réplicas,   
indicadores da probabilidade do índice caudal, coordenadas dos  
ventos, etc. 

 Indicações específicas à população relativamente ao seu   
      comportamento: 

o Zonas definidas para realojamento temporário 
o Zonas a evacuar 
o Zonas definidas para prestar primeiros socorros em feridos 

ligeiros 
o Estradas intransitáveis e suas alternativas 
o Medidas de autoproteção que devem seguir 

 
 

Esta informação deverá continuamente atualizada em face do surgimento de 
novos dados, de forma que a população possa sensibilizada para as 
indicações que gradualmente forem fornecidas. 
 
 
 
 3ª FASE 
Na Fase de reabilitação são os órgãos de comunicação social que 
divulgarão procedimentos adequados ao cenário constatável: 
 

o Zonas de abastecimento de bens alimentares 
o Zonas de abastecimento de água 
o Zonas de apoio da Cruz Vermelha Portuguesa 
o Locais de logística onde podem procurar familiares referenciados, 

assim como consulta de listas. 
o Estradas recuperadas e transitáveis 
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4.3.2.   Avisos e informação pública via sonora 
 
Os avisos sonoros devem ser emitidos por carros munidos de megafones 
das Forças Armadas, Bombeiros e GNR.  
 
 Em caso de Acidentes industriais  

o Medidas de autoproteção 
o Cumprimento de regras de segurança interna 
o Não saírem para a via pública e encerrarem janelas e portas 
o Em caso de sintomas nomeadamente, vómitos, irritação ocular ou  

dificuldade respiratória, ligar para a emergência médica n.º 112 
o Ligarem os rádios e ouvirem as indicações das autoridades 
o Manterem-se calmas e serenas 

 
 

 Em caso de Sismo  
o Desligar a eletricidade e gás 
o Afastar das janelas, móveis, colocando-se debaixo de mesas ou 

vãos de portas 
o Munirem-se do Kit emergência (lanterna, rádio com pilhas, alguns 

cereais, água, velas e isqueiro) e dirijam-se a um abrigo 
o Indicação de zonas de abrigo ou acolhimento, com indicações 

dos mesmos mantendo a calma possível  
o Afastamento de prédios altos 
o Zonas de realojamento 
o Zonas de prestação de primeiros socorros 
o Zonas de abastecimento 

 
 Em caso de Incêndio  

o Desligar a eletricidade e gás 
o Fechar janelas e portas 
o Evacuação da área e locais de refugio 
o Estradas intransitáveis e respetivas alternativas 
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4.3.3.  Sinais de aviso na fase de emergência 

 
Frequência da Cooperativa Antena Rádio Local Voz de Alenquer emite os  
comunicados difundidos pelo CCO, os alertas e apelos que a célula de  
comunicação mande divulgar. 

 
Na fase de emergência os avisos à população serão feitos através dos  
meios de comunicação social, tal como definido anteriormente. 

 
 
 

5. Procedimentos de evacuação 
 

Face a um acidente grave ou catástrofe o COM, uma vez identificada a área do sinistro 
deve reunir com os agentes de proteção civil responsáveis pela segurança e ordem, 
coordenando os procedimentos a serem realizados.  
 
Em geral, a evacuação é proposta pelo COM e validada pela autoridade política de 
Proteção Civil. A tarefa de orientação, evacuação e a movimentação das populações, quer 
seja de áreas, de localidades ou de edificações, deve ser da responsabilidade das forças 
de segurança. 
 
A evacuação será feita para as ZCAP, que são as Zonas de Concentração e Apoio à 
População, que segundo o risco e cada cenário, têm posições diversas. 
Assim, temos: 

 

 Em caso de Risco Sísmico, como os estudos apontam para a probabilidade de uma 
maior área afetada nas seguintes freguesias: União das freguesias de Alenquer 
(Santo Estêvão e Triana) e União das freguesias de Carregado e Cadafais, prevê-
se que a evacuação será feita para a ZCAP situada no Centro de Formação Militar 
Técnico da Força Aérea da Ota. 

 

 Declarado o cenário de Cheias temos o seguinte quadro com as ZCAP’s, em função 
da área afetada: 
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Quadro 2: Localidades que poderão ser afetadas pelas zonas inundáveis 

Freguesia Localidades ZCAP 

União das Freguesias de 
Abrigada e Cabanas de Torres 

 Eiras 

 Estribeiros 

 S.F.U.P.A. - Abrigada 

 Centro Mariápolis da 
Cidadela Arco-Irís em 
Abrigada 

 Quartel dos Bombeiros  
3.ª seção - Abrigada  

 Sport Clube do Estribeiro 

 Etc... 

 

União das Freguesias de 
Aldeia Galega Merceana e 

Aldeia Gavinha 

 Merceana 

 Arneiro 

 Barbas 

 Aldeia Galega  

 Montegil 

 Aldeia Gavinha 

 Quartel dos Bombeiros 
Voluntários da  Merceana 

 Centro Cultural Recreativo 
da Coletividade do Paiol 

 Centro Recreativo da 
Coletividade de Montegil 

 Etc… 

Freguesia de Meca 

 Bogarréus 

 Casais da Ribeira 

 Casais da Ramalheira 

 Estalagem 

 Espiçandeira 

 Instalações da Junta de 
Freguesia de Meca  

Freguesia de Olhalvo 

 Olhalvo 

 Cruzeiro 

 Pousa 

 Sociedade Filarmónica 
Olhalvense  

 Centro Cultural e 
Desportivo de Penafirme 
da Mata  

 Quartel dos Bombeiros 2.ª 
seção – Olhalvo 

 Etc… 

Freguesia de Ota 

 Ota 

 Paços 

 Instalações da Junta de 
Freguesia de Ota  

 Centro Social Recreativo 
e Desportivo da Ota 

 Futebol Clube da Ota 

 CFMTFA em Ota 

União das Freguesias de 
Alenquer (Santo Estêvão e 

Triana) 

 Alenquer 

 Camarnal 

 Quartel dos Bombeiros 
Voluntário de Alenquer 

 Sporting Club de Alenquer 

 Sport Alenquer e Benfica 

 Sociedade Recreativa do 
Camarnal 

 S.U.M.A. 

 Etc… 

União das Freguesias de 
Ribafria e Pereiro de 

Palhacana 

 Mato 

 Espinçadeira 

 Azenha das Machadas 

 Ribafria 

 Instalações da Junta de 
Freguesia em Ribafria e 
delegação em Pereiro de 
Palhacana 

 Sociedade Recreativa e 
Desportiva de Palaios 

 Grupo Recreativo e 
Cultural de Ribafria 

 Etc… 
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Freguesia de Ventosa 

 Cortegana 

 Freixial de Cima 

 Centro Social Paroquial de 
Nossa Senhora das 
Virtudes 

 U.R.D.A. Penafirme da 
Ventosa 

 União Desportiva e 
Recreativa da Atalaía 

 Associação Recreativa  
Freixial de Cima 

 
 
Relativamente a outras tipologias de riscos suscetíveis de afetar o concelho de 
Alenquer, as ZCAP’s  estão disponíveis em quaisquer das zonas supra referenciadas, 
tendo em conta a sua utilidade em relação à zona de ocorrência afetada.  
 
A evacuação das populações será efetuada para locais de concentração das ZCAP’s, 
definidos nos vários cenários. 
 
O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas deve ser controlado 
pelos agentes da GNR, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego. 
(Parte IV do PMEPCA). 
 
 
Os agentes envolvidos nas operações de evacuação têm as seguintes funções: 
 

o GNR – competências: 
 Abertura de corredores de circulação de emergência 
 Controlo de acesso às áreas afetadas 
 Controlo do tráfego através de circuitos alternativos às vias intransitáveis 
 Controlo do tráfego rodoviário em redor do TO de modo a que a circulação das 

populações não interfira com a mobilidade das forças de intervenção. 
 
 

o Forças Armadas – Competências: 
 Coordenar a movimentação das pessoas criando barreiras de encaminhamento 

de tráfego e pontos de controlo. 
 Dar indicações às pessoas dos locais  de refugio providenciados a titulo 

provisório 
 Encaminhar os feridos para as áreas de primeiros socorros 
 Orientar as pessoas em estado apático ou em choque 
 Encaminhar pessoas para as zonas de concentração local previamente 

definidas 
 Orientar o trânsito mantendo a ordem  
 Na fase da reabilitação proteger os bens nas zonas do sinistro, nomeadamente 

as casas, os comércios, as indústrias e outros. 
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6. Manutenção da ordem pública 
 
Tendo em vista a manutenção da ordem pública a GNR que mantém a segurança para 
além de controlarem os processos de evacuação têm a responsabilidade de: 

 
o Limitar o acesso às zonas de sinistro e de apoio, de modo a que as forças de 

intervenção possam atuar sem constrangimentos. Devendo criar barreiras e outros 
meios de controlo.  

o Se for decretado o recolher obrigatório compete à GNR e às forças militares fazer o 
patrulhamento nas zonas evacuadas, com vista a impedir roubos e pilhagens, 
incluindo a possibilidade de detenção de todos os indivíduos aí encontrados. 

o As zonas de apoio, nomeadamente as zonas de realojamento, zonas de 
abastecimento e zonas de apoio devem ser controladas pelas forças de segurança. 
o Para a segurança dos estabelecimentos industriais e comerciais deve recorrer-se a 

empresas de segurança privadas, cujos vigilantes devem apresentar-se uniformizados 
e que serão da responsabilidade dos empresários. 
 
 
 

 

7. Serviços médicos e transporte de vítimas 
 
Face a um acidente que provoque um elevado número de vítimas as atividades de saúde e 
evacuação secundária ficam à responsabilidade do INEM segundo as suas atribuições. No 
entanto, as primeiras equipas a prestar socorro tem a tarefa de evacuação primária para os 
postos de triagem que forem estabelecidos. 
 
Compete ao COS identificar e informar o COM relativamente à quantidade previsível de 
meios complementares necessários para triagem, assistência hospitalar e evacuação 
secundária das vítimas. 
 
A direção do Plano tem a competência de identificar ao meios a solicitar e coordenar com o 
INEM o estabelecimento da ligação aos hospitais de evacuação. 

 
 Hospitais de Evacuação e Tratamento 
 
o Serão utilizadas as estruturas hospitalares públicas e privadas disponíveis, 

reforçadas com hospitais de campanha montados pelo INEM e CVP. 
 

 Postos de Triagem e de Socorros 
 

o Serão montados Postos de Triagem e de Socorros em estruturas fixas ou 
temporais, pelos Centros de Saúde, pelos Bombeiros, INEM e CVP. 
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 Cabe ao INEM coordenar: 
 

o A triagem dos feridos em tendas grandes montadas para o efeito, 
consoante o local da ocorrência, PMA. Serão locais amplos com 
espaço para a movimentação de ambulâncias. Por exemplo, em 
Alenquer o parque de estacionamento da estação rodoviária. Na 
Merceana o campo da feira. Na Ota seria na Base da Ota. Em 
Abrigada preferencialmente no parque da EBI de Abrigada. 

o Avisar os hospitais de Vila Franca de Xira, de Torres Vedras, 
Santarém e Leiria do número de vítimas que vão ter que socorrer, de 
modo a poderem distribuir as vítimas pelos vários hospitais. 

o Prestar a assistência pré-hospitalar aos P1, P2 e P3 (feridos muito 
graves, graves e ligeiros, respetivamente). 

o O encaminhamento dos feridos graves P1 e P2 para os hospitais de 
Vila Franca de Xira, de Torres Vedras, ou ainda de Santarém e 
Leiria. 

o O encaminhamento dos feridos ligeiros P3 para a zona de dos 
feridos ligeiros com vista a receberem os primeiros socorros e 
cuidados. 

o A orientação de médicos e enfermeiros voluntários que possam 
acorrer ou serem chamados (ver quadro de meios de socorro – 
Anexo I). 

o A recolha e distribuição de materiais e equipamentos médicos de 
primeiros socorros, fica a cargo da Cruz Vermelha que os deve 
entregar na zona de triagem e na zona de primeiros socorros. 

 
  
 

 É responsabilidade da Autoridade Concelhia de Saúde  
 

o Direção das ações de controlo ambiental, de doenças e da qualidade 
dos bens essenciais 
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8. Socorro e salvamento 
 
As operações de salvamento e socorro estão a cargo dos bombeiros e das equipas do 
INEM, podendo ser solicitados os serviços da Cruz Vermelha do Carregado. Esta 
coordenação é responsabilidade do COM. 
 
Face a um acidente grave ou catástrofe cabe às forças mais próximas do local da 
ocorrência ou que apresentem missão especifica mais adequada. De acordo com a 
legislação, o chefe da primeira equipa de intervenção assume a função de comandante das 
operações de socorro.   
 
Consoante o tipo de acidente as equipas de salvamento e socorro para além de 
procederem às ações de busca e salvamento, podem ainda incluir a extinção de incêndios, 
o escoramento de estruturas, o resgate ou desencarceramento de pessoas, a contenção 
de fugas e derrames de produtos perigosos entre outras necessidades. 
 
Assim o comandante de operações deve dividir as equipas de intervenção em grupos de 
ação de acordo com o acidente em questão. 
 

 
 Em caso de Acidente industrial   

 Equipa de intervenção junto do acidente deve ajudar no controlo da situação 
no interior das instalações onde se deu o acidente. 

 Equipa para intervir no exterior tomando as medidas necessárias ao 
condicionamento do acidente. 

 Equipa para prestar socorro às pessoas envolvidas no acidente 

 Equipa para prestar socorro às populações atingidas na zona do acidente. 
 
 

 Em caso de Sismo   

 Equipas de salvamento e socorro na área do sinistro 

 Equipa de extinção de incêndios que possam ocorrer 

 Equipa de escoramento de estruturas 

 Equipa de resgate 

 Equipa de desencarceramento de pessoas 

 Equipa de contenção de fugas e derrames de produtos perigosos. 

 Equipa de deteção de seres vivos 
 
 

 Em caso de Incêndio florestal   

 Equipas de combate ao incêndio 

 Equipa de socorro a populações 

 Equipa de evacuação da população 

 Equipa de prevenção e segurança. 
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 Em caso de Cheia  

 Equipas com motobombas  
o (dos BVA, BVM ou das Águas de Alenquer, veja-se quadro – 

Máquinas de aspiração de água, no Inventário de Meios e 
Recursos, parte IV – secção III) 

 Equipa de socorro a populações 

 Equipa de evacuação da população 

 Equipa de prevenção e segurança. 
 
 
Quando o COM decide que está terminada a fase de emergência, inicia-se a fase de 
reabilitação.  
 
Nesta fase devem-se desmobilizar os meios de salvamento e socorro, entrando em Acão 
os meios que têm funções no âmbito da reabilitação. 
 
De notar que sempre que exista transferência de comando deverá ocorrer um briefing para 
o próximo Comandante e uma notificação a todo o pessoal informando que uma mudança 
de comando está a acontecer. 
 
 
 

9. Serviços mortuários 
 
O adjunto de segurança deve ativar os serviços mortuários e coordenar a instalação 
provisória dos mortos.  
 
Em caso de elevado número de vítimas, a recolha e o depósito de cadáveres são tarefas 
muito sensíveis que devem estar sujeitas a rigorosos procedimentos, devido aos aspetos 
que se relacionam com a investigação forense, caso haja necessidade de a realizar. 
 
Neste caso deverá ser ativada a GNR, que em caso de necessidade chamará a polícia 
judiciária.  
 
É competência do Delegado de Saúde definir o local mais indicado para a reunião de 
vítimas mortais e de morgues provisórias. 
 

 
 Locais de reunião de mortos e morgues 
 

o Serão estabelecidos locais de reunião de mortos e morgues com base em 
estruturas fixas e temporárias das Casas Mortuárias (de acordo com o 
limite suportado por cada uma delas). 
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O espaço escolhido deve ter algumas características, nomeadamente: 
 

 As instalações devem ser planas e fáceis de limpar e com câmaras de frio 

 Com boa drenagem 

 Boa ventilação natural 

 Água corrente 

 Energia elétrica 

 Deve-se ter atenção às acessibilidades, às comunicações e às facilidades de 
segurança. 

 
 
Normalmente escolhem-se hangares, terminais de camionagem, parques de 
estacionamento cobertos, armazéns e edifícios similares. 
 
Depende do local do incidente e da área afetada a escolha deste espaço.  
 
O Instituto de medicina legal trata da identificação dos mortos e da sua entrega para serem 
sepultados. 
 
Os locais mais apropriados para a recolha de mortos são as casas mortuárias e pavilhões, 
tipo as instalações da Romeira, em Alenquer. 
 

 
 
 

10.    Protocolos 
 
Algumas instituições, nomeadamente a CFMTFA e a IPSS-Mariápolis disponibilizaram o 
seu apoio logístico, (caso seja ativado o Plano Municipal de Emergência) razão pela qual, 
não sentimos necessidade de estabelecer protocolos.  
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