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Parte II - Organização da Resposta 

 

1. Conceito de atuação  

 
O conceito de atuação dispõe-se estabelecer os princípios orientadores 

a aplicar numa operação de Emergência de  Proteção Civil, assim como as 

tarefas e responsabilidades dos diversos agentes, organismos e entidades 

intervenientes  sendo  identificadas  as  respetivas  regras  de  atuação  e 

tipificadas  as  medidas  a  adotar  para  resolver  ou  atenuar  os  efeitos 

decorrentes de um acidente grave ou catástrofe. Pelo exposto, deve 

assegurar-se a criação das condições favoráveis ao empenhamento, rápido 

e eficiente, dos recursos disponíveis, de forma a organizar a resposta para 

as prováveis situações de emergência no concelho.  

 

O Dispositivo identifica os mecanismos de direção, de coordenação política e 

institucional, de comando operacional das organizações, das entidades e 

forças intervenientes, bem com as decorrentes das regras de 

empenhamento e funcionamento. Estas decorrem da legislação específica e 

estatutos próprios em vigor, com especial relevância para a Diretiva 

Operacional Nacional n.º 1, de janeiro de 2010, da ANPC. 

 

No exercício de funções de responsável municipal da política de proteção 

civil, o Presidente da Câmara, Diretor do Plano, 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 assegurar um conjunto de acções permanentes a 

desenvolver nas diversas fases da emergência. Em situação de alerta, 

contingência e calamidade, criando as condições favoráveis ao 

empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios 

disponíveis no Município. 

Ao nível municipal, verificam-se as seguintes atribuições das estruturas de 

direção (autoridade política de Proteção Civil) e de coordenação (Comissão 

Municipal de Proteção Civil). 
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Quadro 1. Atribuições das Estruturas de Proteção Civil  

ÓRGÃOS ATRIBUIÇÕES 
 Presidente da Câmara Municipal 
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• Compete ao presidente da câmara municipal, no exercício de funções 

de responsável municipal da política de Proteção Civil, desencadear, na 

iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as acções de 

protecção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 

adequadas em cada caso. 

• O presidente da câmara municipal é apoiado pelo SMPC e pelos 

restantes Agentes de Proteção Civil de âmbito municipal. 
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 Comissão Municipal de Proteção Civil 

• Acionar a elaboração do plano municipal de emergência de proteção 

Civil, bem como acompanhar a sua execução e remeter para aprovação 

à Comissão Nacional.  

• 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.  

• Promover a realização de exercícios, simulacros ou treinos 

operacionais que contribuam para a eficácia de todos os serviços 

intervenientes em ações de Proteção Civil. 
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Comandante Operacional Municipal 

• Acompanhar permanentemente as operações de proteção e socorro 

que ocorram na área do Município.  

• Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à 

articulação de meios face a cenários previsíveis.  

• Avaliação sobre o material mais adequado à intervenção operacional 

no respetivo Município. 

• Comparecer no local do sinistro sempre que as circunstâncias o 

aconselhem.  

• Assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito 

municipal, nas situações previstas no plano de emergência municipal, 

bem como quando a dimensão do sinistro o determine.  

 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         
 

Parte II – Organização da Resposta               
 

 

 Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos 

 

35 

 

Sistema de Gestão de Operações 

 
De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 134/2006 de 25 de julho, 

sempre que uma força de socorro de uma qualquer das organizações 

integrantes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

(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. 

 
 

1.1. Comissão Municipal de Proteção Civil  

A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) compreende, 

simultaneamente, a estrutura de coordenação política, institucional e 

operacional, estando constituída e organizada de acordo com a legislação 

em vigor, nomeadamente, nos artigos 3.º e 4.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 

de novembro. 

A Comissão Municipal de  Proteção Civil de Vagos, reúne as seguintes 

entidades:  

� Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

� Comandante Operacional Municipal de Vagos 

� Comandante dos Bombeiros Voluntários Vagos 

� Representante da Autoridade Marítima Local 

� Comandante do Destacamento Territorial de Aveiro - GNR  

� A Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do 

Baixo Vouga , Diretor do Executivo do ACeS BV 

� Diretor do Hospital da área de influência do Município – Hospital 

Infante Dom Pedro de Aveiro 

� Representante do Centro Distrital da Aveiro do Instituto da 

Segurança Social I.P. 
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São competências da Comissão Municipal de Proteção Civil em 

conformidade com o n.º 3 do Art.º 3 da Lei n.º 65/2007, de 12 de 

novembro: 

“a) Acionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê-lo para 

aprovação pela Comissão Nacional de  Proteção Civil e acompanhar a sua 

execução 

b) Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de  Proteção 

Civil que sejam desenvolvidas por Agentes públicos 

c) Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique 

d) 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 

e) Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e 

instituições, incluindo os órgãos de comunicação social.” 

 

O local de funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil 

deverá ser dotado das convenientes condições logísticas necessárias ao seu 

funcionamento e será instalado, inicialmente, no Quartel dos Bombeiros dos 

Bombeiros Voluntários de Vagos, sito na Avenida Dr. Lúcio Vidal, ou 

alternativamente nas instalações do Município afetas ao Serviço Municipal 

de Proteção Civil, sito na rua da Saudade. 

 

Em situações de acidente grave ou catástrofe, dependendo da gravidade e 

da natureza da ocorrência, poderão ser convocados a integrar CMPC, 

representantes de outras entidades como a EDP, a PT, o Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas, Direção Regional de Agricultura 

da Beira Litoral (DRABL), o APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e o 

Veterinário Municipal. 
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2. Execução do Plano  

 
O Presidente da Câmara Municipal, no uso das competências e 

responsabilidades atribuídas, enquanto responsável máximo pela 

 Proteção Civil a nível Municipal, e diretor do PMEPC, deve assegurar a 

criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, efic

coordenado dos meios. Pretende

riscos, atenuar ou limitar os seus efeitos, socorrer as pessoas em perigo e 

repor a normalidade no mais curto espaço de tempo possível. 

O diretor do plano tem competências e

atribuídas de: 

• Declarar a situação de alerta

• Presidir à CMPC  

• Dirigir o PMEPC de Vagos

• Declarar o fim da emergência.

 

 

FIGURA 1. Execução do Plano Municipal de Emergência de 
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O Presidente da Câmara Municipal, no uso das competências e 

responsabilidades atribuídas, enquanto responsável máximo pela  

Proteção Civil a nível Municipal, e diretor do PMEPC, deve assegurar a 

criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 

se assim, garantir condições para prevenir 

riscos, atenuar ou limitar os seus efeitos, socorrer as pessoas em perigo e 

responsabilidades legalmente 

 

Proteção Civil de Vagos 

Instituto de 

Segurança 

Social
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2.1. Fase de emergência  

Os quadros seguintes indicam, para os tipos de risco, os principais 

procedimentos a desencadear face a iminência ou ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe. 

 

Principais Linhas Orientadoras – Risco Sísmico 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Verificada a ocorrência de um sismo, averigua-se a dimensão e 
capacidade de respostas dos Agentes de Proteção civil. Declarada 
a situação de alerta para sismos de escala VII e a prontidão das 
equipas de prevenção e apoio.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Avalia-se a possibilidade de ativação do PMEPC para sismos de 
escala superior a VII, o diretor do Plano (Presidente da Câmara), 
verificada a capacidade operacional comprometida, deverá 
proceder á convocação da CMPC solicitando a ativação do PMEPC. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Dada a natureza do evento e os meios necessários, deverão ser 
acionados os grupos de apoio previstos no sistema municipal de 
proteção civil e as Entidades de Apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 

feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 

SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 

deliberar se necessário. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Os meios de desobstrução de vias como retroescavadoras e pás 
carregadoras, deverão ativados, e caso existem vias obstruídas, 
iniciar nas principais vias de acesso às zonas sinistradas e vias de 
circulação. Meios adicionais humanos e materiais de reserva 
devem ser estacionados na Zona de Apoio. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos necessários, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Avaliação da necessidade de transporte de vítimas mortais para 
locais temporários de reunião de mortos, morgues de hospitais 
casas mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, ou 
outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Garantir que os itinerários para a 
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emergência 
- PMEPC 

circulação das viaturas e dos agentes estão operacionais e 
funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Os Agentes e Entidades responsáveis pela ordem pública devem 
proceder de acordo com o disposto no capítulo 6 da Parte III do 
Plano. Evitar pilhagens, prevenir distúrbios e assegurar uma 
resposta adequada à ocorrência. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população, 
da área afetada ou dos indivíduos evacuados, providenciando 
bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e 
medicamentos. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas zonas que sofreram danos, são avaliadas as consequências 
nas infraestruturas básicas, rede de água, esgotos, luz, gás e 
telecomunicações, e encetados os procedimentos necessários 
para restabelecer o seu normal funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, com transporte dos feridos 
para as unidades hospitalares, população deslocada devidamente 
instalada, com o controlo das ruturas de condutas e estabilização 
primária de infraestruturas, caberá à CMPC indicar desativar o  
PMEPC. 
O município passe para o estado de alerta de âmbito municipal – 
equipas do SMPC da Câmara Municipal em estado de prevenção 
coordenando com a corporação de bombeiros os trabalhos. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas Orientadoras – Risco de Cheias, Inundações e Transgressões Marítimas 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Verificados os alertas emitidos, a dimensão da ocorrência, deverá 
o Presidente alertar as equipas de prevenção e apoio, e avaliar a 
declaração da situação de alerta municipal. 

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

O grau de gravidade da situação, a capacidade operacional 
comprometida, o diretor do Plano (Presidente da Câmara), 
deverá proceder á convocação da CMPC solicitando a ativação do 
PMEPC. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Se necessário são ativadas as equipas de intervenção previstos 
no sistema municipal de proteção civil e ativação das equipas das 
Entidades de Apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 

feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 

SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 

deliberar se necessário. 
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Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Os meios de desobstrução de vias como retroescavadoras e pás 
carregadoras, deverão ativados, e caso existem vias obstruídas, 
iniciar nas principais vias de acesso às zonas sinistradas e vias de 
circulação. Meios adicionais humanos e materiais de reserva 
devem ser estacionados na Zona de Apoio. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento de 
acordo com o capítulo. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os Agentes no terreno indicam se necessária a evacuação do 
local. A CMPC define os procedimentos adequados. A 
metodologia de evacuação para o Município, e os procedimentos 
necessários, apresentam-se na Parte III do Plano.  

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Avaliação da necessidade de transporte de vítimas mortais para 
locais temporários de reunião de mortos, morgues de hospitais 
casas mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, ou 
outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Garantir que se encontram definidos os perímetros de segurança 
das áreas de sinistro e de apoio. Promover o fluxo do trânsito. 
Garantir que os itinerários para a circulação das viaturas e dos 
agentes estão operacionais e funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Os Agentes e Entidades mantêm a ordem pública evitando 
pilhagens, distúrbios e assegurando uma resposta adequada. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 São avaliadas os danos nas infraestruturas, após a descida do 
nível da água, e encetados os procedimentos necessários para 
restabelecer o seu normal funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, com transporte dos feridos 
para as unidades hospitalares, população deslocada devidamente 
instalada, caberá à CMPC indicar desativar o PMEPC. 
O Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal e desativação do PMEPC. 

 

 

Principais Linhas Orientadoras – Secas 
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Análise e avaliação  

Períodos longos sem precipitação, diminuição da capacidade de 
armazenamento e disponibilidade de água ao nível do município. 
Possibilidade de seca extrema avalia-se a possibilidade 
declaração da situação de alerta municipal.  
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Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Caso a situação justifique a ativação do PMEPC, o diretor do 
Plano e a CMPC delineiam a atuação operacional. Procede-se à 
ativação do PMEPC. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Dada a natureza do evento, as entidades devem promover a 
distribuição de cisternas nos locais estratégicos, o racionamento 
e a correta utilização.  

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Os Agentes no terreno avaliam a necessidade de água para a 

população e animais, e as possíveis vítimas causadas. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Avaliar a necessidade de ativação de meios adicionais humanos e 
materiais e de reserva. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Poderá ser necessário evacuar pessoas de locais afetadas, nesse 
sentido devem observar-se os procedimentos de evacuação na 
Parte III do Plano. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

O evento não produz vítimas de forma a ativar os meios de 
mortuária.   

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Sem aplicação provável.  

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 
Sem aplicação provável.  

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

Caberá ao Grupo de Logística de apoio á população, fornecer os 
elementos necessários, que será principalmente a distribuição de 
água pela população e explorações pecuárias.  

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  
 Sem aplicação provável.  

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    

Após controlada a situação de emergência, com a regularização 
do abastecimento de água e o regresso da população evacuada 
(caso tenha sido deslocada) o PMEPC deverá ser desativado. 
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Principais Linhas Orientadoras – deslizamento e desabamento 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

 Na ocorrência do evento, averigua-se a dimensão e a 
capacidade de respostas dos Agentes de Proteção civil. Avalia-se 
a possibilidade de ativação da situação de aleta municipal dada a 
gravidade com danos na população.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

O Diretor do Plano (Presidente da Câmara) decreta a situação de 
alerta municipal. Verificada a capacidade operacional 
comprometida, o Diretor do Plano procede á convocação da 
CMPC solicitando a ativação do PMEPC. Ativam-se os grupos de 
intervenção previstos no Plano. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Avisar as entidades que poderão prestar apoio nas ações de 
emergência para se manterem em estado de prevenção. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Avaliação preliminar do número de feridos ou mortos e a extensão 

dos danos em infraestruturas e meio ambiente. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

As retroescavadoras, pás carregadoras e outras máquinas do 
dispositivo de proteção civil, serão ativados, e colocados na zona 
sinistrada. Meios adicionais e materiais de reserva devem ser 
estacionados na Zona de Apoio. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

O grupo de serviços médicos e transporte de vítimas deverá 
determinar e coordenar os meios a empregar para dar resposta à 
ocorrência. Com um elevado número de feridos e desalojados 
será instalada um posto avançado coordenado pelo INEM. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

A decisão de evacuação é da responsabilidade do Presidente da 
Câmara o qual se apoiará no Grupo de logística. A metodologia 
de evacuação para o Município, e os procedimentos necessários, 
apresentam-se na Parte III do Plano.  

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Avaliação da necessidade de transporte de vítimas mortais para 
locais temporários de reunião de mortos, morgues de hospitais 
casas mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, ou 
outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Garantir que os itinerários para a 
circulação das viaturas e dos agentes estão operacionais e 
funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Os Agentes e Entidades responsáveis pela ordem pública devem 
proceder de acordo com o disposto no capítulo 6 da Parte III do 
Plano. Evitar pilhagens, prevenir distúrbios e assegurar uma 
resposta adequada à ocorrência. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população, 
da área afetada ou dos indivíduos evacuados, providenciando 
bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e 
medicamentos. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 
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Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas zonas que sofreram danos, são avaliadas as consequências 
nas infraestruturas e encetados os procedimentos necessários 
para restabelecer o seu normal funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    

Controlada a situação de emergência, caberá à CMPC indicar 
desativar o PMEPC. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas Orientadoras – Incêndio Florestal  
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Na ocorrência de um incêndio, a magnitude e a dimensão da 
área afetada ativa o dispositivo de defesa da floresta contra 
incêndios, definido no Plano Operacional Municipal onde se 
indicam os meios operacionais e Locais Estratégicos de 
Estacionamento.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Ativada a situação de alerta municipal. O Diretor do Plano avalia 
a capacidade de resposta e declara a situação de emergência 
municipal, procedendo à ativação do PMEPC, o deverá ocorrer 
com o registo de vítimas e desalojados ou a sua possibilidade 
iminente. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

O Dispositivo Operacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 
encontra-se previsto no Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios.   

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Avaliação preliminar do número de feridos ou mortos e a extensão 

dos danos em infraestruturas e meio ambiente. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Os meios adicionais humanos e materiais de reserva devem ser 
estacionados na Zona de Apoio, caso sejam ativados. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

O grupo de serviços médicos e transporte de vítimas deverá 
determinar e coordenar os meios a empregar para dar resposta à 
ocorrência. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos necessários, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Os incêndios florestais não apresentam um potencial, gerador de 
um elevado número de vítimas mortais, de forma a esgotar a 
capacidade das casas mortuárias.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 

Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Garantir que os itinerários para a 
circulação das viaturas e dos agentes estão operacionais e 
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- PMEPC funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

O grupo responsável pela ordem pública deve proceder, de 
acordo com o disposto no capítulo 6 da Parte III. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    

O Presidente da Câmara Municipal desativa o PMEPC e 
posteriormente o estado de alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas Orientadoras – Ondas de Calor e Vagas de Frio 
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Análise e avaliação  

Períodos com previsão de ondas de calor ou frio, eventos com 
capacidade de gerar um elevado número de vítimas mortais, 
particularmente na população idosa, possibilidade de ativação do 
alerta municipal - alertadas as entidades intervenientes.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Caso a situação justifique a ativação do PMEPC, o diretor do 
Plano e a CMPC delineiam a atuação operacional. Procede-se à 
ativação do PMEPC, com observância do previsto no Plano de 
Contingência para Ondas de Calor do Ministério da Saúde.  

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Dada a natureza do evento, as entidades devem promover a 
distribuição de cisternas nos locais estratégicos, o racionamento 
da água e a sua correta utilização. Ativados os organismos de 
apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Os Agentes no terreno avaliam o impacto que a ocorrência origina 
na população mais sensível. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Avaliar a necessidade de ativação de meios adicionais humanos e 
materiais e de reserva. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem avaliar a 
necessidade de acompanhar os lares, centros de dia e casas de 
repouso, particularmente a população idosa. 

Evacuação - 
avaliação 

As pessoas evacuadas são encaminhadas para locais ventilados e 
devidamente e alojadas, devendo ser observados os 
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- PMEPC procedimentos de evacuação do cap.5 na Parte III do Plano. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

O evento produz vítimas de forma a ativar os meios de mortuária 
- deve ser observado o disposto no capítulo 9 parte III do Plano. 

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Sem aplicação provável.  

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 
Sem aplicação provável.  

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 

O Grupo de Logística de apoio á população define com o grupo 
de serviços médicos, os elementos necessários a distribuir pela 
população. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  
 Sem aplicação provável.  

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    

Controlada a situação, com a regularização do normal 
funcionamento do município, e da população, e o regresso dos 
indivíduos evacuados, o PMEPC será desativado. 

 

 

Principais Linhas orientadoras – transporte de Mercadorias Perigosas  
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Análise e avaliação 
do acidente 

Com a ocorrência de um acidente envolvendo o transporte de 
mercadorias perigosas, o presidente avalia a possibilidade de 
ativação, da situação de alerta municipal, e das equipas de 
prevenção (o Gabinete de Proteção civil, de Comunicação e 
Serviços Municipais).  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Com a ativação da situação de alerta municipal, a CMPC deverá 
avaliar a melhor estratégia para mitigar os efeitos do acidente. 
Os danos ocorridos e a possibilidade de um elevado número de 
vítimas, verificada a capacidade operacional comprometida, e de 
acordo com o ponto 7 da Parte I, deverá o Presidente proceder à 
ativação do PMEPC. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

São alertados os grupos de Apoio, que poderão prestar auxílio, 
para a importância de se encontrarem em modo de prevenção. 
Alertadas a AHBVV, Santa Casa da Misericórdia, ICNF, CDSS, 
AEANOR, Estradas de Portugal e empresas de gruas e 
maquinaria.  

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais – 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 

feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. 
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PMEPC 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação preliminar dos danos materiais e humanos 
nas zonas de maior impacto, os agentes de proteção civil 
presentes no local definem a necessidade de meios adicionais. 
Meios adicionais humanos e materiais de reserva devem ser 
estacionados na Zona de Apoio. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

A decisão de evacuação é da responsabilidade do Diretor do 
Plano. A CMPC define os procedimentos adequados. A 
metodologia de evacuação para o Município, e os procedimentos 
necessários, apresentam-se na Parte III do Plano.  

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

As vítimas mortais são transportadas para locais temporários de 
reunião de mortos, morgues de hospitais casas mortuárias de 
agências funerárias e dos cemitérios, ou outras instalações, 
conforme definido no capítulo 9 da Parte III do Plano. 

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Garantir que os itinerários para a 
circulação das viaturas e dos agentes estão operacionais e 
funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Manter o normal patrulhamento do Município pelos Agentes 
responsáveis da Manutenção da Ordem Publica. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população, 
da área afetada ou dos indivíduos evacuados, providenciando 
bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e 
medicamentos. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas zonas que sofreram danos, são avaliadas as consequências 
nas infraestruturas básicas, rede viária, e encetados os 
procedimentos necessários para restabelecer o seu normal 
funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, caberá à CMPC indicar 
desativar o PMEPC. 
O município passe para o estado de alerta de âmbito municipal – 
equipas do SMPC da Câmara Municipal em estado de prevenção 
coordenando com a corporação de bombeiros os trabalhos. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas orientadoras – Acidentes Graves de Tráfego 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou 
medidas especiais de reação, e, dependendo da gravidade da 
ocorrência, avalia-se a possibilidade de declarar a situação de 
alerta municipal.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

O Presidente da Câmara Municipal decreta a situação de alerta 
de âmbito municipal, São ativadas em regime de prevenção as 
equipas dos serviços operacionais (maquinaria de obras públicas 
e limpeza), assim como a GNR e BVV. A situação de alerta de 
âmbito municipal deverá ainda levar à ativação do Grupo de 
Gestão de Informação. Dependendo da gravidade da ocorrência, 
caberá à CMPC indicar a ativação do PMEPC compreendendo a 
passagem para o estado de prontidão (permanente) das equipas 
de prevenção da DSO e do SMPC.  

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Dada a natureza do evento e os meios necessários, deverão ser 
acionados todos os grupos e as equipas das Entidades de Apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 

feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 

SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 

deliberar se necessário. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação dos danos devem os agentes de proteção 
civil indicar os Meios adicionais, humanos e materiais 
necessários. Os meios de desobstrução de vias como gruas e 
reboques deverão ser ativados devem ser estacionados na Zona 
de Apoio. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos necessários, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Avaliação da necessidade de transporte de vítimas mortais para 
locais temporários de reunião de mortos, morgues de hospitais 
casas mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, ou 
outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Garantir que os itinerários para a 
circulação das viaturas e dos agentes estão operacionais e 
funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Os Agentes e Entidades responsáveis pela ordem pública devem 
proceder ao patrulhamento do concelho. 

Necessidades 
Elementares da 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população, 
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População - PMEPC 
 

da área afetada ou dos indivíduos evacuados, providenciando 
bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e 
medicamentos. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas zonas que sofreram danos, são avaliadas as consequências 
nas infraestruturas básicas, rede de água, esgotos, luz, gás e 
telecomunicações, e encetados os procedimentos necessários 
para restabelecer o seu normal funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, com transporte dos feridos 
para as unidades hospitalares, população deslocada devidamente 
instalada, com o controlo dos danos nas infraestruturas e vias de 
circulação, caberá à CMPC indicar desativar o PMEPC. 
O município passa para o estado de alerta de âmbito municipal – 
equipas do SMPC da Câmara Municipal em estado de prevenção 
coordenam com a corporação de bombeiros os trabalhos. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas orientadoras – Acidente Marítimos e Poluição 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Os acidentes marítimos e/ou de poluição marinha, são eventos 
que podem encontrar-se associados a determinadas situações 
meteorológicas adversas. Na ocorrência de um acidente marítimo 
é informada imediatamente a Autoridade Marítima e o CDOS. 
Reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou 
medidas especiais de reação, e, dependendo da gravidade da 
ocorrência, avalia-se a possibilidade de declarar a situação de 
alerta municipal.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

O Presidente da Câmara Municipal decreta a situação de alerta 
de âmbito municipal, são ativadas em regime de prevenção as 
equipas dos serviços operacionais, assim como a AM, GNR e BVV. 
A situação de alerta de âmbito municipal deverá ainda levar à 
ativação do Grupo de Gestão de Informação. Dependendo da 
gravidade da ocorrência, caberá à CMPC indicar a ativação do 
PMEPC compreendendo a passagem para o estado de prontidão 
(permanente) das equipas de prevenção da DSO e do SMPC.  

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Dada a natureza do evento e os meios necessários, poderão ser 
acionados todos os grupos e as equipas das Entidades de Apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 

feridos ou mortos e a extensão dos danos no meio ambiente.  

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação dos danos devem os agentes de proteção 
civil indicar os Meios adicionais, humanos e materiais 
necessários.  
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Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos de evacuação, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Caso se verifique a necessidade de transporte de vítimas mortais 
para locais temporários de reunião de mortos, morgues de 
hospitais casas mortuárias de agências funerárias e dos 
cemitérios, ou outras instalações, deverá o grupo de mortuária 
articular os necessários procedimentos.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Avaliar a necessidade de constituir os circuitos de emergência. 
Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Os itinerários para a circulação das 
viaturas e os perímetros de segurança são articulados pelo grupo 
de manutenção da ordem pública. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Os Agentes e Entidades responsáveis pela ordem pública devem 
proceder ao patrulhamento do concelho. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

Caso haja lugar a evacuação caberá ao Grupo de Logística 
coordenar o restabelecimento das necessidades elementares da 
população, da área afetada ou dos indivíduos evacuados, 
providenciando bens básicos essenciais como água, alimentos, 
agasalhos e medicamentos. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas zonas que sofreram danos, são avaliadas as consequências 
no meio ambiente e estruturas marítimas existentes, e encetados 
os procedimentos necessários para restabelecer o seu normal 
funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, caberá à CMPC indicar 
desativar o PMEPC. 
O município passa para o estado de alerta de âmbito municipal – 
equipas do SMPC da Câmara Municipal em estado de prevenção 
coordenam com a Autoridade Marítima. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas orientadoras – Colapso de Estruturas  
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Nas situações em que se tenha registado o colapso de estruturas 
ou edifícios (devido a fuga de gás ou à sua derrocada parcial ou 
total), o Presidente da Câmara Municipal deverá decretar a 
situação de alerta de âmbito municipal, de acordo com o grau de 
gravidade moderado, ponto 7.2 da Parte I. 
Averigua-se a dimensão e capacidade de respostas dos Agentes 
de Proteção civil, e avalia-se a possibilidade de ativação do 
PMEPC de acordo com os critérios para ativação do plano.   

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

 Após a ativação imediata de equipas em estado de prontidão, o 
Diretor do Plano, procederá à convocação extraordinária da 
CMPC. 
Ao contactar as entidades que compõem a CMPC deverá ainda 
averiguar-se se a sua capacidade operacional foi ou não 
comprometida pelo evento e se sim, em que medida. Devem ser 
acionados os grupos, de Socorro e Salvamento e gestão de 
informação. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Deverão ser acionados todos os grupos e as equipas das 
Entidades de Apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 

feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 

SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 

deliberar se necessário. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação dos danos, devem os agentes de proteção 
civil indicar os Meios adicionais, humanos e materiais 
necessários.  

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos necessários, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

O grupo de mortuária deverá articular os necessários 
procedimentos, caso haja necessidade de transporte de vítimas 
mortais para locais temporários de reunião de mortos, morgues 
de hospitais casas mortuárias de agências funerárias e dos 
cemitérios, ou outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Constituir os circuitos de emergência. Garantir que se encontram 
definidos, e interditados ao público, os perímetros de segurança 
das áreas de sinistro e de apoio. Promover o fluxo do trânsito. Os 
itinerários para a circulação das viaturas e os perímetros de 
segurança são articulados pelo grupo de manutenção da ordem 
pública. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

O grupo responsável pela ordem pública deve proceder, de 
acordo com o disposto no capítulo 6 da Parte III. 
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Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

Caso haja lugar a evacuação, caberá ao Grupo de Logística 
coordenar o restabelecimento das necessidades elementares da 
população, da área afetada ou dos indivíduos evacuados, 
providenciando bens básicos essenciais como água, alimentos, 
agasalhos e medicamentos, de acordo com o disposto no capítulo 
5 da Parte III do Plano. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas estruturas que sofreram danos, são avaliadas as 
consequências nas estruturas primárias existentes, rede de água, 
esgotos, luz, gás e telecomunicações, e encetados os 
procedimentos necessários para restabelecer o seu normal 
funcionamento. 

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, caberá à CMPC indicar 
desativar o PMEPC. O município passa para o estado de alerta de 
âmbito municipal – equipas do SMPC da Câmara Municipal em 
estado de prevenção coordenam com a Autoridade Marítima. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas orientadoras – Incêndios Urbanos 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Após a ocorrência de um incêndio urbano o Presidente da 
Câmara Municipal deverá avaliar a necessidade de decretar a 
situação de alerta de âmbito municipal, de acordo com o ponto 
7.2 da Parte I. 
Averigua-se a dimensão e capacidade de respostas dos Agentes 
de Proteção civil, e avalia-se a possibilidade de ativação do 
PMEPC de acordo com os critérios para ativação do plano.   

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Após a ativação imediata de equipas em estado de prontidão, o 
Diretor do Plano, procederá à convocação extraordinária da 
CMPC. 
Ao contactar as entidades que compõem a CMPC deverá ainda 
averiguar-se se a sua capacidade operacional foi ou não 
comprometida pelo evento e se sim, em que medida. 
Dada a natureza do evento, deverão ser acionados os grupos, de 
Socorro e Salvamento e gestão de informação. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Alertar as Entidades de Apoio para a necessidade de se 
encontrarem em estado de prontidão face á ocorrência registada.  

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 

feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 

SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 

deliberar se necessário. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação dos danos, devem os agentes de proteção 
civil indicar os Meios adicionais, humanos e materiais 
necessários.  
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Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos necessários, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

O grupo de mortuária deverá articular os necessários 
procedimentos, caso haja necessidade de transporte de vítimas 
mortais para locais temporários de reunião de mortos, morgues 
de hospitais casas mortuárias de agências funerárias e dos 
cemitérios, ou outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Constituir os circuitos de emergência. Garantir que se encontram 
definidos, e interditados ao público, os perímetros de segurança 
das áreas de sinistro e de apoio. Os itinerários para a circulação 
das viaturas e os perímetros de segurança são articulados pelo 
grupo de manutenção da ordem pública. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

O grupo responsável pela ordem pública deve proceder, de 
acordo com o disposto no capítulo 6 da Parte III. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

Caso haja lugar a evacuação, caberá ao Grupo de Logística 
coordenar o restabelecimento das necessidades elementares da 
população, da área afetada ou dos indivíduos evacuados, 
providenciando bens básicos essenciais como água, alimentos, 
agasalhos e medicamentos, de acordo com o disposto no capítulo 
5 da Parte III do Plano. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas estruturas que sofreram danos, são avaliadas as 
consequências nas estruturas primárias existentes, rede de água, 
esgotos, luz, gás e telecomunicações, e encetados os 
procedimentos necessários para restabelecer o seu normal 
funcionamento, contatadas as entidades responsáveis. 

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, caberá à CMPC indicar 
desativar o PMEPC. O município passa para o estado de alerta de 
âmbito municipal – equipas do SMPC da Câmara Municipal em 
estado de prevenção coordenam com a Autoridade Marítima. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 
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Principais Linhas orientadoras – Degradação e contaminação de águas superficiais 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Na ocorrência de contaminação das águas superficiais e/ou da 
rede de abastecimento água público (associada a uma descarga 
acidental de resíduos ou a situação de seca) o Presidente da 
Câmara deverá analisar decretar a situação de alerta municipal. 

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Nas situações em que se justifique a declaração de alerta de 
âmbito municipal, a Câmara Municipal deverá reunir-se com os 
elementos que compõem a CMPC de modo a definirem os meios 
a empenhar, contactar entidades de apoio e definir as 
informações a difundir através dos órgãos de comunicação social. 
Dada a natureza do evento e os meios necessários, deverão ser 
acionados os grupos, de Socorro e Salvamento e gestão de 
informação. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

As entidades que poderão prestar apoio nas ações de emergência 
são alertadas para a importância de se encontrarem em 
prevenção de modo a poderem dar o seu rápido contributo caso 
se venha a concluir necessário. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 
ambientais - 

PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 

feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 

SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 

deliberar se necessário. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação dos danos, devem os agentes de proteção 
civil indicar os Meios adicionais, humanos e materiais 
necessários.  

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

A decisão de se evacuar qualquer zona do município é da 
exclusiva responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal, o 
qual se apoiará na CMPC e no Grupo de Socorro e Salvamento. 
A metodologia de evacuação para o Município, e os 
procedimentos necessários, apresentam-se na Parte III do Plano. 
Os centros de acolhimento registam todos os indivíduos que 
admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

O tipo de evento em questão não apresenta potencial para gerar 
um número elevado de mortos de forma a esgotar a capacidade 
de receção de mortos dos serviços de mortuária. 

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Sem aplicação provável.  

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 
Sem aplicação provável.  

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 

O Grupo de Logística é responsável, pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares de água da 
população, da área afetada. 
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Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 A natureza do evento não apresenta potencial para causar danos 
nas infraestruturas de abastecimento e distribuição de água.    

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, com a estabilização das 
infraestruturas de abastecimento e distribuição de, caberá à 
CMPC indicar desativar o PMEPC. 
O município passa para o estado de alerta de âmbito municipal – 
equipas do SMPC da Câmara Municipal em estado de prevenção 
coordenam com a corporação de bombeiros os trabalhos. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

• Inventariação e atualização contínua dos meios materiais e humanos disponíveis 

no Município e concelhos vizinhos, pertença de entidades públicas ou privadas 

passíveis de colaborar em situações de emergência. 

• Acompanhar os estudos realizados pelo SMPC referentes aos riscos possíveis e 

existentes no Município, promovendo também a adoção de medidas preventivas 

que minimizem a ocorrência de acidentes. 

• Acompanhar e colaborar no planeamento, exercícios e simulacros, propostos pelo 

SMPC, promovendo a atualização de soluções adequadas às situações de 

emergência. 

• Elaborar, promover e testar os planos especiais de emergência e Proteção Civil, 

relativos a riscos específicos presentes no Município. 

• Estabelecer protocolos com diversas entidades e/ou privados de forma a expor os 

meios materiais, veículos equipamentos e infraestruturas de apoio, disponíveis 

em situações de emergência. 

 

2.2. Fase de reabilitação  

Controlada a situação de emergência, deverá iniciar-se a fase de 

reabilitação, a qual compreenderá, necessariamente, o apoio à população 

afetada (principalmente famílias das vítimas e elementos das equipas de 

intervenção), a estabilização de infraestruturas que se encontrem em risco, 
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a restauração da rede de distribuição de eletricidade, de saneamento 

básico, gás e de telecomunicações, a reparação e desobstrução de vias de 

circulação e a reabilitação dos serviços básicos do município como centros 

de saúde, serviços de segurança social, entre outros. O restabelecimento 

destes serviços garantirá a normalização das condições de vida das 

populações afetadas, portanto, devem ser iniciadas assim que possível, 

imediatamente após o controlo da situação de emergência. 

 

Quadro 2. Fase de Reabilitação - Linhas Orientadoras 

RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

Linhas Orientadoras – Estabilização de Infraestruturas 

Entidades 
Envolvidas 

SMPC 
CM Vagos 

BVV 
Proprietários Edifícios 

DSO 
Empresas Construção 

Funções e  
Responsabilidades 

Identificar e estabilizar as infraestruturas e edifícios que 
apresentem danos estruturais de modo a impedir riscos de 
derrocada. 
Divulgar formas de apoiar, económica e ou socialmente, às 
vítimas. 

Linhas Orientadoras – Reabilitação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica 

Entidades 
Envolvidas 

EDP REN SMPC 

Funções e  
Responsabilidades 

Identificar e reparar os postes e cabos elétricos segundo os 
procedimentos técnicos adequados. 

Linhas Orientadoras – Reabilitação da Rede de Distribuição de Gás 

Entidades 
Envolvidas 

GALP GÁS  SMPC 

Funções e  
Responsabilidades 

Proceder ao inventário das zonas afetadas e reparar os danos 
de acordo com os procedimentos adequados. 

Linhas Orientadoras - Reabilitação da Rede de Saneamento 

Entidades 
Envolvidas 

ADRA APA SMPC 

Funções e  
Responsabilidades 

Proceder ao inventário rigoroso das zonas afetadas e reparar 
as condutas de acordo com os procedimentos adequados. 

Linhas Orientadoras – Reabilitação Rede de comunicação fixa e móvel 

Entidades 
Envolvidas PT RADIOAMADORES SMPC 
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Funções e  
Responsabilidades 

Identificar e reparar as zonas afetadas ou danificadas pela 
ocorrência. 

Linhas Orientadoras – Desobstrução e reparação da rede viária 

Entidades 
Envolvidas EP (IP,SA) ASCENDI SMPC 

EXERCITO 
PORTUGUES 

Funções e  
Responsabilidades 

Verificar as áreas afetadas. Proceder à desobstrução e 
reparação das vias, normalizando a circulação rodoviária. 

Linhas Orientadoras – Retorno da população deslocada  

Entidades 
Envolvidas BVV GNR 

JUNTAS DE 
FREGUESIA 

AGRUPAMENTO 
ESCUTEIROS 

EXERCITO 
PORTUGUES 

Funções e  
Responsabilidades 

Reparar os postes e cabos elétricos segundo os procedimentos 
técnicos adequados. 

Linhas Orientadoras – Disponibilizar apoio social e psicológico à população do 
concelho afetada 

Entidades 
Envolvidas 

LARES E IPSS’S MISERICÓRDIA 
DE VAGOS 

SMPC - DAS INEM 

Funções e  
Responsabilidades 

Proceder ao levantamento das necessidades sociais do 
concelho e colmatar as carências ao nível psicológico da 
população. 

Linhas Orientadoras – Controlo do acesso às zonas sinistradas e da circulação de 
pessoas e viaturas  

Entidades 
Envolvidas 

GNR BVV SMPC AM 

Funções e  
Responsabilidades 

Controlar o acesso aos locais considerados de risco, interditar 
o acesso ao público. Condicionar o acesso aos locais onde 
possam surgir constrangimentos. 

Linhas Orientadoras – Quantificação dos prejuízos humanos e materiais  

Entidades 
Envolvidas 

SMPC  
CENTRO SAÚDE DE 

VAGOS 

Funções e  
Responsabilidades 

Levantamento exaustivo dos danos provocados pela situação 
de emergência e quantificação dos prejuízos.  
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3. Articulação e atuação de Agentes, Organismos e Entidades  

3.1. Missão dos Agentes de Proteção Civil  

No âmbito de atuação dos Agentes de Proteção Civil é fundamental a 

definição dos respetivos procedimentos, de forma a articular eficazmente e 

otimizar a ações conjuntam a desenvolver nas diversas fases de emergência 

e reabilitação. Portanto, procedeu-se ao levantamento, para os Agentes 

intervenientes, das principais missões que lhe estão incumbidas no contexto 

de  Proteção Civil, de acordo com as competências próprias e para 

diferentes fases de atuação. 

Em conformidade com o artigo 46º da Lei de Bases de Proteção Civil (Lei 

n.º 80/2015, de 3 de agosto), são Agentes da Proteção Civil do Concelho de 

Vagos: 

a) Bombeiros Voluntários de Vagos  

b) Destacamento territorial da GNR de Aveiro 

c) A Autoridade Marítima Nacional (AMN) 

d) Director do Serviço de Saúde/INEM. 

De acordo com o artigo 46.º, da Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 

80/2015, de 3 de agosto), o SMPC não faz parte das entidades como 

agentes de proteção civil, contudo apresenta uma importância operacional 

vital nas missões durante e após as situações de emergência. 

 

3.1.1. Fase de Emergência  

 

A fase de emergência corresponde à situação de acidente grave ou 

catástrofe e abrange as ações desenvolvidas pelos elementos da Proteção 

Civil para limitar as consequências destas ocorrências no Município e 

suprimir as emergências no mais curto espaço de tempo disponível. As 
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principais missões dos Agentes de Proteção Civil intervenientes, na fase de 

emergência, apresentam-se no quadro seguinte.  

 

 

Quadro 3. Missões dos Agentes de Proteção Civil 
Agente de  

Proteção 

Civil 

Fase de Emergência 

Missão 

 

 

Bombeiros 

Voluntários 

de Vagos 

• Intervir em ações de combate a incêndios, busca, salvamento 

e transporte de pessoas, bens e animais. 

• Avaliar e identificar as ocorrências, a extensão, o numero 

potencial de vítimas e meios de reforço a empregar.  

• Intervêm no combate a cheias e inundações. 

• Socorrer náufragos e proceder a buscas subaquáticas. 

• Prestação de primeiros socorros aos sinistrados, assim como 

na desobstrução dos locais sinistrados. 

• Abastecimento de água às populações. 

• Colaborar nas ações de mortuária. 

• Promover o normal funcionamento das populações. 

 

• Assegurar o funcionamento e operacionalidade da estrutura 

operacional do respetivo Corpo de Bombeiros.  

• Garantir a manutenção, em regime de prevenção e alerta no 

quartel, de uma força de intervenção operacional. 

• Garantir a proteção e socorro adequados, bem como a 

prontidão dos meios operacionais atribuídos. 

 

Guarda 

Nacional 

Republicana 

(GNR) 

• Garantir a manutenção da lei e da ordem nos termos da Lei  

• Coordenar o controlo do tráfego, o acesso e segurança das 

áreas afetadas, mantendo abertos corredores de circulação de 

emergência. 

• Coordenar, com a colaboração de outros grupos, no processo 

de identificação e credenciação do pessoal ligado a operações 

de socorro na emergência. 

• Coordenar as operações de movimentação de populações. 

• Colaborar nas ações de "AVISO" às populações, 

nomeadamente através de transmissões de emergência, ou em 
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eventual serviço de estafetas como meio de ligação.  

• Coordenar as ações de pesquisa de desaparecidos. 

• Colaborar nas ações de mortuária, recolhendo e guardando os 

espólios de falecidos. 

• Prestar a colaboração necessária ao inquérito à situação de 

emergência. 

 

 

 

 

 

Autoridade 

Marítima 

Nacional 

 

• Atuar no âmbito do alerta, aviso, busca e salvamento no 

espaço de jurisdição marítima, no contexto dos riscos 

marítimos, solicitando quando necessário a colaboração do 

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC). 

• Assumir o Comando das Operações de Socorro (COS) no 

espaço de jurisdição marítima, articulando-se com o SMPC e 

com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) na 

condução das operações. 

• Colaborar com o SMPC fora do espaço de jurisdição marítima 

sempre que se torne necessário, articulando-se no teatro de 

Operações com o COS. 

• Coordenar, com a colaboração de outros grupos, no processo 

de identificação e credenciação do pessoal ligado a operações 

de socorro na emergência. 

• Proceder ao reconhecimento e avaliação de danos no espaço 

de jurisdição marítima. 

• Proceder ao resgate e encaminhamento, de acordo com a lei, 

de cadáveres encontrados no espaço de jurisdição marítima. 

• Garantir a manutenção da lei e da ordem nos termos da Lei. 

 

 

 

 

Autoridade 

De 

 Saúde  

e  

Centro  

de  

Saúde  

• Reforçam a capacidade de prestação de cuidados de saúde de 

urgência nas instalações 

• Minimizam as perdas humanas, limitando sequelas físicas e 

diminuindo o sofrimento humano, ao mesmo tempo que 

asseguram a utilização coordenada dos meios, incluindo a 

evacuação secundária de feridos e doentes graves 

• Colaboram na instalação de postos médicos de triagem e de 

socorros, bem como hospitais de campanha (se necessário) 

• Coordenam as ações de mortuária 

• Organizam o registo de feridos e mortos 
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de Vagos  • Asseguram os cuidados sanitários nos centros de acolhimento 

provisórios 

• Acompanhamento médico da população afetada. 

  

INEM 

• A sua participação está prevista no Grupo de Serviços 

Médicos e Transporte de vítimas  

• Constituir e coordenar postos de triagem e de primeiros 

socorros 

• Prestar ações de socorro médico no local 

• Montar postos médicos avançados 

• Colaborar nas ações mortuárias. 

  

FORÇAS 

ARMADAS 

• Colaborar nas ações de socorro em situações de catástrofe, 

calamidade ou acidente   

• Colaborar nas ações de combate aos fogos florestais 

• Prestar apoio logístico e disponibilizar meios de engenharia 

• Colaborar na instalação de abrigos e centros de acolhimento 

temporário. 

 

Articulação da Autoridade Marítima (concretamente Capitão do Porto) com 

outras entidades, no âmbito do socorro e salvamento marítimo, articula-se, 

no sentido do espaço terrestre, com o SMPC e CDOS e, no sentido do 

espaço de jurisdição marítima, com os serviços de busca e salvamento 

marítimo, através do MRCC (Maritime rescue Coordination Centre), 

assumindo simultaneamente as funções de COS, de coordenador local de 

ação, se para tal for designado, neste último caso, pelo MRCC. 

 

 

3.1.2. Fase de Reabilitação  

A fase de reabilitação compreende, nas funcionalidades da Proteção 

Civil, a promoção da normalidade da vida das populações afetadas, por 

acidente grave ou catástrofe. Estas funções baseiam-se, sobretudo na 
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reposição de serviços básicos essenciais como a eletricidade, água potável, 

comunicações, vias de circulação e serviços de saúde.  

Os Agentes de Proteção Civil com responsabilidades no Município, 

assim como as missões a desempenhar, apresentam-se identificados nos 

quadros seguintes. 

 

Quadro 4. Missões dos Agentes – Fase de Reabilitação 
Agentes de  

Proteção 

Civil 

Fase de Reabilitação 

Missão 

Bombeiros 

Voluntários 

de Vagos 

• Avaliar a estabilidade e segurança de edifícios estruturais 

afetados 

• Desenvolver operações de prevenção de incêndios 

• Apoiar o transporte de regresso de pessoas e bens deslocado. 

 

Guarda 

Nacional 

Republicana 

(GNR) 

• Garantir a segurança de pessoas e bens, nomeadamente, nas 

zonas de sinistro, nas zonas de apoio e de concentração e 

reserva,  

• Garantir a segurança de pessoas e bens nas áreas e centros de 

acolhimento provisório e armazéns de emergência, 

• Garantir a Manutenção da Lei e da Ordem nos termos da Lei. 

 

Autoridade 

Marítima 

Nacional  

• Proceder ao resgate e encaminhamento, de acordo com a lei, de 

cadáveres encontrados no espaço de jurisdição marítima. 

• Proceder no âmbito das suas competências em articulação com 

outras entidades, na recuperação da normalidade das atividades 

marítimas e portuárias. 

• Garantir a segurança de pessoas e bens, nomeadamente, nas 

zonas de sinistro, no espaço de jurisdição marítima 

• Coordenar operações de limpeza da poluição marítima, 

conforme previsto no Plano Mar Limpo. 

  

Exercito  

Português 

• Disponibilizar apoio logístico e meios de engenharia para a 

remoção de destroços  

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

deslocados. 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         
 

Parte II – Organização da Resposta               
 

 

 Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos 

 

62 

 

Autoridade 

de Saúde  

/ Centro  

de Saúde  

de Vagos 

 

• Colaborar com restantes entidades na avaliação e quantificação 

dos danos humanos e materiais. 

  

INEM 
• Prestar o necessário apoio psicossocial às vítimas recorrendo através 

do seu Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise. 

 

 

3.2. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

Os organismos e entidades de Apoio, abaixo indicados, têm como 

missão a colaboração, quer seja na fase de emergência, quer seja na fase 

de reabilitação, dependendo das suas missões ou responsabilidades em 

conformidade com a Lei vigente. 

Consideraram-se as seguintes entidades e organismos de apoio que 

colaboram com os Agentes de Proteção Civil, de acordo com o art.º 46-A da 

Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, (em ANEXOS E apresentam-se 

informações detalhadas): 

1) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos; 

2) Santa Casa da Misericórdia de Vagos; 

3) Lares e IPSS’S do Concelho; 

4) Agrupamentos de Escuteiros do Concelho; 

5) Agrupamento de escolas; 

6) EP – Estradas de Portugal; 

7) EDP – Energias de Portugal; 

8) PT – Portugal Telecom; 

9) ADRA – Águas da Região de Aveiro;  

10) Gás Natural – GALP Energia;  

11) Concessionária da A17 – AEANOR; 

12) Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social; 
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13) ICNF Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas; 

14) Radioamadores; 

15) APA; 

16) DRABL; 

17) INMLCL - Gabinete Médico-legal do Baixo Vouga; 

18) Operadores de Redes Móveis de Telecomunicações. 

 

Aos organismos e entidades referidas impende, especial dever de 

cooperação com entidades como: Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários, Serviços de segurança, Instituto Nacional de Medicina Legal, 

Instituições de segurança social, Instituições com fins de socorro e de 

solidariedade, organismos responsáveis pelas florestas, conservação da 

natureza, indústria, energia, transporte, comunicações, recursos hídricos e 

ambiente. Em anexo (ANEXO E) apresentam-se as escolas, IPSS’s e 

agrupamentos de escuteiros do concelho e respetivos contactos.  

 

 

3.2.1. Fase de Emergência  

Os organismos e entidades abaixo indicados (contatos em ANEXO E) 

têm como missão e/ou responsabilidades, em conformidade com a Lei 

vigente, a colaboração na fase de emergência, e de acordo com as 

seguintes funções: 

1) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos 

• Mobiliza os meios necessários para a intervenção da respetiva 

Corporação de Bombeiros; 

• Participa nos briefings da CMPC quando solicitado. 

 

2) Santa Casa da Misericórdia de Vagos 

• Mobilização de apoios ou reforço dos meios; 

• Coordenação da área de apoio social às populações deslocadas ou 

isoladas; 
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• Acionamento dos meios necessários para alojamento, agasalho e 

alimentação de populações atingidas. 

 

3) Lares e IPSS’S 

• Mobilização de apoios ou reforço dos meios; 

• Coordenação da área de apoio social às populações deslocadas ou 

isoladas; 

• Acionamento dos meios necessários para alojamento, agasalho e 

alimentação de populações atingidas. 

 

4) Corpo Nacional de Escutas 

• Apoiam os Agentes de  Proteção Civil na evacuação das 

populações; 

• Colaboram no serviço de estafetas; 

• Apoiam a instalação dos centros de acolhimento provisório, bem 

como a assistência às populações. 

 

5) Agrupamento de escolas 

• Estabelecem planos de segurança e evacuação da população 

escolar em situação de emergência; 

• Disponibilização das instalações para os diversos fins de 

assistência humanitária; 

• Apoio no fornecimento de alimento e equipamento das equipas de 

intervenção e desalojados. 

 

6) EP – Estradas de Portugal 

• Participa com os necessários meios em operações de emergência, 

desobstrução e reparação de vias, de acordo com as orientações 

da Comissão Municipal de  Proteção Civil/Agentes de  Proteção 

Civil; 

• Promove as necessárias diligências de forma a contribuir para a 

intervenção dos Agentes;   

• Executam as necessárias medidas á normalização do normal 

funcionamento das populações. 
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7) EDP – Energias de Portugal e REN – Rede Elétrica Nacional 

• Assegura a constituição de equipas de reparação das redes de 

distribuição e transformação de energia elétrica, de acordo com as 

indicações da CMPC; 

• Garante a permanência das equipas técnicas necessárias de forma 

a agir rapidamente, procurando reduzir danos e restabelecer  a 

normalidade. 

 

8) PT – Portugal Telecom 

• Asseguram as equipas de reparação das redes de 

telecomunicações, em situações de emergência, de acordo com as 

indicações do Agentes de  Proteção Civil; 

• Executam as necessárias medidas á normalização do normal 

funcionamento das populações; 

• Neutralização dos efeitos provocados pelo acidente. 

 

9) ADRA – Águas da Região de Aveiro.  

• Asseguram as equipas de reparação da rede de distribuição de 

água e saneamento, em situações de emergência, de acordo com 

as indicações do Agentes de  Proteção Civil; 

• Executam as necessárias medidas á normalização do normal 

funcionamento das populações; 

• Neutralização dos efeitos provocados pelo acidente. 

 

10) Gás Natural – GALP Energia  

• Possui uma estrutura própria de manutenção e recuperação das 

infraestruturas de transporte de gás e capacidade de resposta em 

emergência, no âmbito das suas competências. 

 

11) Concessionária da A17 – ASCENDI 

• A ASCENDI possui uma estrutura própria de manutenção e 

recuperação de vias e capacidade de resposta em emergência no 

âmbito das suas competências; 
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• Articula-se, no cumprimento das missões de intervenção, no 

âmbito deste Plano, com o COS. 

 

12) Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social 

• Apoia as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento 

provisório, bem como a assistência e bem-estar das populações; 

• Exerce as atividades necessárias no âmbito das suas competências 

e na realização das mesmas. 

 

13) ICNF Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

• A colaboração do ICNF ocorre quando a situação o exige, de 

acordo com os meios disponíveis, no âmbito do presente Plano ou 

do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI). 

 

14) Radioamadores 

• Cooperar com os Agentes de Proteção Civil e entidades oficiais de 

forma a reforçar o sistema de comunicações via rádio, ou substitui-

se caso se verifique a inoperância.  

 

15) APA 

• Disponibilizar informação necessária ao acompanhamento de 

situações de cheias e seca; 

• Colaborar com as operações de controlo de acidentes graves com 

substâncias perigosas. 

 

16) INMLCL - Gabinete Médico-legal do Baixo Vouga 

• Cooperar com as entidades oficiais, grupo de serviços 

mortuárias, de forma a mobilizar as equipas Médico-legais 

necessárias para a realização das autópsias. 

• Perícia aos corpos para descrição e avaliação dos danos 

provocados. 

 

17) Operadores de Redes Móveis de Telecomunicações 
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• Colaborar com as entidades oficiais de forma a reforçar o 

sistema de comunicações via rádio, ou substitui-lo em caso 

de inoperância. 

 

3.2.1. Fase de Reabilitação  

Os organismos e entidades de apoio (contactos em ANEXO E), têm 

como missão e/ou responsabilidades a colaboração na fase de reabilitação, 

e de acordo com as seguintes funções:  

1) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos 

• Colabora nas ações de estabilização de infraestruturas e nas ações 

de retorno da população deslocada. 

 

2) Santa Casa da Misericórdia de Vagos 

• Desenvolve as necessárias ações á reposição da normalidade das 

populações afetadas pela situação de emergência, especialmente 

na disponibilização de apoio social e psicológico. 

 

3) Lares e IPSS’S 

• Auxílio ao normal funcionamento das populações na vertente do 

apoio social e psicológico.  

 

4) EP – Estradas de Portugal 

• Promove a desobstrução e reabilitação da rede viária, 

indispensável à normal circulação rodoviária. 

 

5) EDP – Energias de Portugal e REN – Rede Elétrica Nacional 

• Assegura a reabilitação e a normalização da gestão e distribuição 

de energia elétrica.  

 

6) PT – Portugal Telecom 

• Assegura a reabilitação e a normalização da gestão das 

comunicações. 
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7) ADRA – Águas da Região de Aveiro 

• Colabora na avaliação e quantificação dos danos, na rede de 

distribuição de água e saneamento. 

 

8) Gás Natural – GALP Energia  

• Assegura, a proteção e conservação das infraestruturas de 

transporte de gás que previsivelmente sejam afetadas e a 

recuperação das condições e da capacidade de circulação nas 

áreas afetadas. 

 

9) Concessionária da A17 – ASCENDI 

• Assegura, com equipamentos próprios, a proteção e conservação 

das infraestruturas rodoviárias e a recuperação das condições e da 

capacidade de circulação nas áreas afetadas. 

 

10) Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social 

• Colabora na avaliação e quantificação de danos, e apoio 

psicológico às vítimas.  

 

11) ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

• O ICNF promove a recolha de informação necessária sobre os 

incêndios florestais. 

 

12) Radioamadores 

• Cooperar com os Agentes de Proteção Civil e entidades oficiais de 

forma a reforçar o sistema de comunicações via rádio, ou substitui-

se caso se verifique a inoperância.  

 

13) APA 

• Disponibilizar informação necessária ao acompanhamento de 

situações de cheias e seca; 

• Colaborar com as operações de controlo de acidentes graves com 

substâncias perigosas. 
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14) INMLCL - Gabinete Médico-legal do Baixo Vouga 

• Colaborar nas necessárias autópsias e gestão de cadáveres.  

 

15) Operadores de Redes Móveis de Telecomunicações 

• Cooperar com as entidades oficiais de forma a reforçar o 

sistema de comunicações via rádio, ou substitui-lo em caso 

de inoperância. 

 

16) Divisões da Câmara Municipal de Vagos – DSO, DAS, Gabinete de 

Comunicação, DF, Veterinário Municipal e Gabinete Florestal. 

• Colaborar nas necessárias ações de reposição da normalidade do 

funcionamento das populações, quer seja na estabilização de 

infraestruturas, reabilitação da rede elétrica, no apoio social e 

psicológico á população, avaliação das áreas ardidas, questões de 

insalubridade decorrentes da situações de emergência, cooperação 

financeira nas ações de reabilitação.  

 

17) Juntas de Freguesia  

• Colaborar nas necessárias ações de acordo com o capítulo 3.3.  

 

 

3.3. Missões das Estruturas Autárquicas 

Os serviços de Proteção Civil e de apoio logístico da Câmara Municipal 

Vagos, designados por Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), e os 

serviços das Juntas de Freguesia do Concelho de Vagos, têm como missão 

disponibilizar todos os meios de que disponham, por solicitação da CMPC, 

nomeadamente: humanos; técnicos assistentes, assistentes operacionais; 

materiais; máquinas, viaturas, combustíveis, ferramentas e outros produtos 

necessários. 
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O Município de Vagos disponibiliza meios financeiros através do 

funcionamento da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Vagos e das 

Equipas de Intervenção Permanente, por meio de protocolos já celebrados. 

O Município disponibiliza, para as fases de emergência e reabilitação os 

recursos humanos e os meios materiais que forem necessárias, com as 

missões respetivas para cada fase: 

 
 
Quadro 5.Missão do SMPC 

SMPC 

 

Missão 

Fase de Emergência 

• Apoio logístico das operações de proteção e socorro  

• Disponibilização de meios humanos e materiais para a resposta 

operacional, de apoio e assistência, de acordo com as missões 

legalmente definidas ou solicitadas superiormente 

• Promove a sinalização rodoviária nas vias da sua responsabilidade, 

para prevenção e proteção dos cidadãos e para uma utilização mais 

rápida e eficaz por parte dos meios de intervenção 

• Assegura, com equipamentos próprios, a Proteção e conservação das 

infraestruturas rodoviárias da sua jurisdição e da capacidade de 

circulação nas áreas afetadas. 

Fase de Reabilitação 

• Procede à atualização da informação relativa a acidentes graves e 

catástrofes ocorridas na área do Município  

• Procede à atualização da informação relativa às medidas adotadas e 

às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações delineadas em 

cada situação 

• Avalia posteriormente os riscos e as vulnerabilidades 

• Avaliação de prejuízos. 

 

 

As juntas das freguesias do Concelho disponibilizam, para as fases de 

emergência e reabilitação, os recursos humanos e os meios materiais 

necessários, para as missões respetivas: 
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Quadro 6. Missão das Juntas de Freguesia 

Juntas de 

Freguesia 

 

Missão 

Fase de Emergência 

• Mobilizam os meios próprios necessários para apoio às autoridades 

de Proteção Civil, quando solicitados 

• Prestam apoio necessário às ações de instalação e gestão dos 

centros de acolhimento provisório e procedem ao registo das 

famílias e dos munícipes aí instalados 

• Exercem diversas atividades no âmbito das suas competências. 

Fase de Reabilitação 

• Colaboram na assistência das populações evacuadas  

• Colaboram na avaliação e quantificação dos danos 

• Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de donativos. 

Coordenar as ações de pesquisa de desaparecidos. 
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