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A desativação do PMEPC e consequente desmobilização dos meios operacionais, é da
competência da CMPC.

PARTE II – EXECUÇÃO
1 – ESTRUTURAS
As ações a desenvolver no âmbito do PMEPC visam estabelecer os princípios
orientadores a aplicar numa operação de emergência de proteção civil. São definidas a
missão, tarefas, e responsabilidades dos diversos agentes, organismos e entidades, são
identificadas as regras de atuação e tipificadas as medidas a adotar para resolver ou
atenuar os efeitos decorrentes de um acidente grave ou catástrofe com o objetivo de
assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido e eficiente dos
recursos disponíveis.
É por isso necessário dividir as áreas de atuação em três fases distintas:

Antes da
emergência

Emergência

- Prevenção

- Socorro

- Planeamento

- Assistência

Reabilitação

Figura 2 – Áreas de atuação

Antes da emergência: as entidades desenvolvem a sua regular atividade
Emergência: atuação articulada e conjunta entre os agentes de proteção civil
Reabilitação: reposição da normalidade
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1.1 – COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
As Comissões de Proteção Civil são por definição os órgãos de coordenação em
matéria de proteção civil a nível nacional, distrital ou municipal, consoante a sua área
de intervenção seja de âmbito nacional, distrital ou municipal. A constituição das
mesmas varia consoante o seu âmbito de atuação (nacional, distrital ou municipal), e
dentro destas consoante as características da área de atuação e a tipificação dos riscos
aí associados.
A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) é o organismo que assegura que todas
as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de
proteção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente
grave ou catástrofe se articulam entre si, garantindo os meios considerados adequados
à gestão da ocorrência em cada caso concreto.
A Comissão Municipal de Proteção Civil é presidida pelo(a) Senhor(a) Presidente da
Câmara Municipal, que reúne normalmente no auditório dos Paços do Concelho, no
entanto, por uma questão de operacionalidade, poderá reunir no Quartel dos
Bombeiros Municipais de Alcanena, ou outro local mais próximo do local do sinistro,
nos edifícios da Juntas de Freguesia, por exemplo.
O local de funcionamento da CMPC deverá ser dotado das necessárias condições
logísticas, de comunicações e telecomunicações.

1.2 – ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO CIVIL EM PORTUGAL
O enquadramento institucional e operacional da Proteção Civil de âmbito municipal é
o constante na Lei nº 80/2015, de 3 de agosto – segunda alteração à Lei nº 27/2006,
de 3 de julho, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, alterada pela Lei Orgânica
nº1/2011, de 30 de novembro. A estrutura das operações deve obedecer à legislação
aplicável do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS).
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Relativamente ao nível municipal a estrutura das operações está definida na Lei
nº65/2007 de 12 de Novembro.

1.2.1 – ESTRUTURA DA PROTEÇÃO CIVIL
Em conformidade com a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei nº 80/2015, de 3 de agosto
– segunda alteração à Lei nº 27/2006, de 3 de julho, que aprova a Lei de Bases da
Proteção Civil, alterada pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro) o seu artigo
1º define:
“A Proteção Civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e
Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a
finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou
catástrofe, de atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo
quando aquelas situações ocorram.”
Existem três níveis de organização de proteção civil no que respeita à estrutura da
proteção civil: o nacional, o distrital e o municipal.

Nível Nacional
A Assembleia da República tem competências políticas, legislativas e financeiras para
enquadrar a política de proteção civil e para fiscalizar a sua execução.
O Governo conduz a política de proteção civil, de acordo com o programa onde
inscreve as principais orientações a adaptar ou a propor. É apoiado pela Comissão
Nacional de Proteção Civil que é o órgão de coordenação da qual faz parte a
Autoridade Nacional de Proteção Civil.
O Primeiro-Ministro é responsável pela direção política de proteção civil, cujas linhas
gerais são definidas pelo Conselho de Ministros, apoiado pela Comissão Nacional de
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Proteção Civil, e pode delegar as suas competências no Ministro da Administração
Interna.
O Ministro da Administração Interna exerce as funções que lhe forem delegadas pelo
Primeiro-Ministro.

Nível Distrital
Ao nível Distrital, a estrutura de coordenação é coordenada pelo Comandante
Operacional Distrital (CODIS) através do Centro de Coordenação Operacional Distrital
(CCOD), que tem como missão assegurar que todas as entidades e instituições de
âmbito distrital imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e
assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulem
entre si, de modo a garantir os meios considerados adequados à gestão da ocorrência
em cada caso concreto.
De acordo com o Decreto-Lei nº72/2013 de 31 de Maio, os agrupamentos distritais de
operações de socorro são dirigidos pelos Comandantes de Agrupamento Distrital
(CADIS), com as seguintes competências:
1) Garantir o funcionamento, a operacionalidade e articulação com todos os
agentes de proteção civil integrantes do sistema de proteção e socorro no
âmbito dos distritos englobados no respetivo comando de agrupamento
distrital;
2) Coordenar operacionalmente os Comandos Distritais de Operações de Socorro;
3) Assegurar o comando e controlo das situações que pela sua natureza,
gravidade, extensão e meios envolvidos ou a envolver requeiram a sua
intervenção;
4) Assegurar a coordenação e a direção estratégica das operações de socorro
interdistritais;
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5) Acompanhar em permanência a situação operacional no domínio das entidades
integrantes do SIOPS;
6) Assegurar a execução das diretivas e normas operacionais e difundi-las aos
escalões inferiores para planeamento ou execução;
7) Propor os dispositivos de agrupamento distrital, os planos de afetação de
meios e as ordens de operações;
8) Estabelecer um dispositivo de agrupamento distrital com vista à eficiência na
resposta operacional e ao reforço imediato e articulado de Teatros de
Operações;
9) Garantir a elaboração de planos prévios de intervenção interdistritais;
10) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas pelo Comandante
Operacional Nacional.

Nível Municipal
O(A) Presidente da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 35º da Lei de Bases da
Proteção Civil, é competente, no exercício de funções de responsável municipal da
política de proteção civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave
ou catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, assistência e
recuperação adequadas a cada caso. De acordo com o artigo 13º do mesmo diploma, o
(a) Presidente da Câmara Municipal é a Autoridade Municipal de Proteção Civil
competente para declarar a situação de alerta de âmbito municipal e é ouvido pelo
CODIS, para o efeito de declaração de alerta de âmbito distrital, quando estiver em
causa a área do respetivo município. O(A) Presidente da Câmara Municipal é
apoiado(a) pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, pelos restantes agentes de
proteção civil municipal e pela Comissão Municipal de Proteção Civil, à qual preside.
No Município de Alcanena existe a Comissão Municipal de Proteção Civil que, de
acordo com a Lei n.º 80/2015, compete acionar a elaboração, acompanhar a execução
e remeter para aprovação pela Comissão Nacional o PMEPC de Alcanena, bem como
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assegurar que todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às
operações de proteção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou decorrentes
de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, garantindo os meios
considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto. É o(a)
Presidente da Câmara Municipal que preside à Comissão Municipal de Proteção Civil,
enquanto responsável pela política de proteção civil.

1.2.2 – ESTRUTURA DAS OPERAÇÕES
De acordo com o Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Junho, existem três níveis
territoriais de organização da proteção civil no que respeita à estrutura das operações,
sendo eles: nacional, distrital e municipal.

Nível Nacional
Ao nível nacional a estrutura de coordenação é coordenada pelo Presidente da ANPC
através do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), que tem como
missão assegurar que todas as entidades e instituições de âmbito nacional
imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e assistência
previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulem entre si, de
modo a garantir os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada
caso concreto.

Nível Distrital
É no seio da Autoridade Nacional de Proteção Civil que a coordenação institucional é
assegurada por cada Centro de Coordenação Operacional Distrital e o comando
operacional é assegurado pelo Comando Distrital de Operações de socorro.
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Nível Municipal
No município de Alcanena o Comandante Operacional Municipal (COM) é o
Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena, que tem a responsabilidade de
assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito municipal, nas situações
de acidente grave ou catástrofe.
Sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional do(a) Presidente da Câmara, o
COM mantém permanentemente ligação de articulação operacional com o CODIS de
Santarém.

1.3 – MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CIVIL
Com o objetivo de garantir a operacionalidade e coordenação dos agentes de proteção
civil a nível municipal a Lei de Bases da Proteção Civil prevê a criação de Comissões
Municipais de Proteção Civil.
De acordo com o artigo 3º da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, a CMPC é o
organismo que assegura a articulação de todas as entidades e instituições de âmbito
municipal imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e
assistência previsíveis de um acidente grave ou catástrofe, garantindo os meios
considerados adequados à gestão da ocorrência.

1.3.1 – COMPOSIÇÃO, CONVOCAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
Com o intuito de promover a coordenação técnica e operacional das atividades de
proteção civil do Concelho, bem como o cabal cumprimento das competências fixadas
na legislação e do PMEPC, entende-se que a CMPC deverá ter a seguinte constituição
(que decorre do constante no nº2 do artigo 3º da Lei nº65/2007):
a. O(A) Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, como responsável
municipal da politica de proteção civil, que preside;
Elaborado
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b. O Comandante Operacional Municipal (Comandante dos Bombeiros Municipais
de Alcanena);
c. Um elemento do comando de cada Corpo de Bombeiros existentes no
Município: um elemento de Comando dos Bombeiros Municipais de Alcanena e
um elemento de Comando dos Bombeiros Voluntários de Minde;
d. Um elemento das forças de segurança presente no Município: Comandante do
Destacamento Territorial da GNR de Torres Novas;
e. A Autoridade de Saúde do Município;
f. O dirigente máximo da unidade de saúde local ou o diretor do Centro de Saúde
e o diretor do Hospital da área de influência do município, designados pelo
Diretor-geral da Saúde – USP ACES Médio Tejo;
g. Um representante dos Serviços de Segurança Social e Solidariedade;
h. Os representantes de outras entidades e serviços, implantados no Município,
cujas atividades e áreas funcionais possam, de acordo com os riscos existentes
e as características da região, contribuir para as ações de proteção civil: APIC –
Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes.
A convocação da CMPC é da responsabilidade do(a) Presidente da Câmara Municipal
de Alcanena. O modo preferencial de convocação dos membros da CMPC é por ofício,
fax ou correio eletrónico. Contudo, e face à gravidade dos acontecimentos, esta
convocatória poderá ser feita por telefone ou meios similares ou ainda por contacto
pessoal.
De acordo com o ponto 3 do artigo 3º da Lei 65/2007, de 12 de Novembro são
competências da CMPC:
a. Acionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil
(PMEPC), 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;
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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.

2 - RESPONSABILIDADES
A boa articulação entre os agentes, organismos e entidades de Proteção Civil, assim
como o conhecimento adequado das funções de cada um, são as premissas que
potenciam a qualidade da intervenção, em caso de ocorrência de acidente grave ou
catástrofe.
No Concelho de Alcanena e de acordo com o artigo 46º da Lei nº 80/2015, de 3 de
agosto – segunda alteração à Lei nº 27/2006, de 3 de julho, que aprova a Lei de Bases
da Proteção Civil, alterada pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro, são
agentes da proteção civil, de acordo com as suas atribuições próprias:


Bombeiros Municipais de Alcanena;



Bombeiros Voluntários de Minde;



Guarda Nacional Republicana;



Instituto Nacional de Emergência Médica;



Autoridade de Saúde do ACES do Médio Tejo



Hospital Rainha Santa Isabel – Torres Novas (Centro hospitalar Médio Tejo,
EPE);



Sapadores Florestais: SF11-16C.
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A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais agentes e de
harmonia com o seu estatuto próprio, funções de proteção civil nos domínios da
intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária e social.
Os Organismos e Entidades com especial dever de cooperação com os agentes de
proteção civil ou com competências específicas em domínios com interesse para a
prevenção, a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente, são as
seguintes:


Bombeiros Municipais de Alcanena;



Bombeiros Voluntários de Minde;



Serviço Regional de Segurança Social;



Instituições particulares de solidariedade social e outras com fins de socorro e de
solidariedade;



Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria e
energia, transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente;



Organizações de voluntariado de proteção civil;



Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas e privadas, dos
portos e aeroportos.
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Figura 3 – Organização operacional dos agentes da proteção civil e da Comissão Municipal de Proteção
Civil
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2.1 – RESPONSABILIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL
Entidades de Direção

Responsabilidades

Órgãos de Direção
Autoridade
de

Nacional

Proteção

(ANPC/CDOS



Civil

os agentes de proteção civil integrantes do DIOPS no âmbito do

de

Santarém)

Garantir o funcionamento, a operatividade e a articulação com todos

Distrito;


Assegurar o comando e controlo das situações que pela sua
natureza, gravidade, extensão e meios envolvidos ou a envolver
requeiram a sua intervenção;



Garantir o funcionamento e a operatividade da Força Especial de
Bombeiros (FEB), de modo a responder às solicitações de
emergência de proteção e socorro, designadamente a ações de
combate em cenários de incêndios ou em outras missões de
proteção civil;



Mobilizar, atribuir e empregar o pessoal e os meios indispensáveis e
disponíveis à execução das operações;



Assegurar a gestão dos meios a nível distrital;



Assegurar a articulação dos serviços públicos ou privados de modo a
garantir a proteção das populações e a salvaguarda do património e
do ambiente;



Assegurar o socorro e assistência a pessoas e outros seres vivos em
perigo, proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado
interesse público;



Coordenar a ação de Equipas de Reconhecimento e Avaliação (ERAS)
e de Equipas Avaliação Técnica (EAT), e tratar a informação recebida
dessas equipas encaminhando-a para as restantes estruturas nos
diferentes escalões;



Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e
instituições, incluindo aos órgãos de comunicação social;



Apoiar técnica e operacionalmente as estruturas de coordenação e
comando a nível distrital.
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Câmara



Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a resposta de proteção

Municipal/Serviço

civil e socorro, de acordo com as missões operacionais legalmente

Municipal de Proteção

definidas;

Civil (SMPC)



Evacuar e transportar pessoas, bens e animais;



Transportar bens essenciais de sobrevivência às populações;



Assegurar a divulgação de avisos às populações;



Montar e gerir locais de recolha e armazenamento de dádivas;



Instalar e gerir centros de acolhimento temporários;



Assegurar a sinalização relativa a cortes de estradas, decididos por
precaução ou originados por acidentes graves ou catástrofes, bem
como as vias alternativas;



Desobstruir as vias, remover os destroços e limpar aquedutos e
linhas de água ao longo das estradas e caminhos municipais;



Promover ações de avaliação de danos e de necessidades da
população afetada;



Assegurar, ao nível municipal, a gestão financeira e de custos, bem
como de tempos de utilização.

Juntas de Freguesia



Efetivar o seu apoio às ocorrências através do envolvimento de
elementos para reconhecimento e orientação, no terreno, de forças
em reforço ao município;



Recensear e registar a população afetada;



Criar pontos de concentração de feridos e de população ilesa;



Colaborara na divulgação de avisos às populações de acordo com
orientações dos responsáveis municipais;



Colaborar com o município na sinalização das estradas e caminhos
municipais danificados, bem como na sinalização das vias
alternativas, no respetivo espaço geográfico;



Colaborar com o município na limpeza de valetas, aquedutos e linhas
de água, na desobstrução de vias, nas demolições e na remoção de
destroços, no respetivo espaço geográfico;



Gerir os sistemas de voluntariado para a atuação imediata de
emergência ao nível da avaliação de danos, com ênfase nos danos
humanos.

Tabela 7 – Responsabilidades dos serviços de proteção civil
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2.2 – RESPONSABILIDADES DOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL
Tanto para a fase de emergência como para a fase de reabilitação os agentes de
proteção civil, deverão conhecer as tarefas que terão de desempenhar, quer no que
respeita a medidas imediatas de resposta, quer no que toca a funções de suporte de
emergência e de recuperação das condições de normalidade.

2.2.1 – FASE DE EMERGÊNCIA
Agentes de Proteção Civil

Responsabilidades na fase de Emergência

Bombeiros Municipais de Alcanena

 Coordenam todas as atividades de busca, socorro e
salvamento e evacuação primária das vítimas;
 Atuam em caso de incêndios, inundações, desabamentos
e de um modo geral, em todos os acidentes, buscas
subaquáticas, e o socorro e transporte de acidentados e
doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar no âmbito do
SIEM – Sistema Integrado de Emergência Médica;
 Asseguram a operacionalidade dos meios disponíveis para
as ações de socorro e salvamento;
 Asseguram a operacionalidade permanente das sirenes de
aviso e o cumprimento dos procedimentos de aviso às
populações;
 Organizam os meios de modo a estar garantida a primeira
intervenção logo após a receção do alerta;
 Apoiam a GNR na evacuação das populações e colocam os
meios próprios disponíveis à disposição da evacuação das
populações com necessidades especiais;
 Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de
acolhimento provisório, bem como a assistência e bemestar das populações;
 Apoiam logisticamente a sustentação das operações de
proteção e socorro, com o apoio direto e permanente do
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).

Bombeiros Voluntários de Minde

Guarda Nacional Republicana – Posto de
Alcanena

Elaborado
Câmara Municipal de Alcanena

 Coordena
as
atividades
de
ordem
pública,
movimentação, segurança e evacuação das populações e
controlo do tráfego, mobilizando para tal os meios
próprios e necessários e suficientes;
 Colabora nas ações de busca e salvamento;
 Assegura a participação na difusão de avisos e
informação pública às populações, através de veículos
próprios com equipamentos adequados;
 Garante a segurança de pessoas e bens nas zonas de
sinistro, de apoio e concentração e reserva bem como
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nos centros de acolhimento provisório e armazéns de
emergência;
 Controla o acesso aos postos de triagem, assistência préhospitalar, evacuação secundária, locais de reunião de
mortos e morgues provisórias, colaborando também em
todas as ações de mortuária;
 Mantém abertos corredores de circulação destinados à
evacuação secundária e à movimentação de todos os
veículos de socorro;
 Empenhar meios cinotécnicos na busca e resgate de
vítimas;
• A GNR, através do SEPNA, procede à análise e deteção de
zonas potencialmente contaminadas, nomeadamente ao
nível dos solos, águas e atmosfera;
• Coordenar um serviço de estafetas para utilização como
meio alternativo de comunicação;
• Apoiar as ações de pesquisa de desaparecidos,
colaborando com o centro de pesquisa de desaparecidos;
• Garantir a proteção de edifícios e infraestruturas afetados
até à reposição das condições normais de segurança;
• Efetuar o isolamento de áreas e estabelecer perímetros
de segurança;
• Apoiar as operações de regresso de populações;
• Prestar a colaboração necessária nos relatórios e
inquéritos à situação de emergência;
• Colaborar nas ações de mortuária;
• Receber e guardar os espólios dos cadáveres, informando
o “centro de pesquisa de desaparecidos”;
• Desempenhar todas as missões atribuídas pela Lei e por
diretivas específicas.
INEM e demais serviços de saúde

Elaborado
Câmara Municipal de Alcanena

 Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência
nas áreas atingidas, nomeadamente a triagem,
estabilização e transporte das vítimas para as unidades de
saúde;
• Montar postos triagem das vítimas;
• Assegurar a montagem, organização e funcionamento de
postos médicos avançados;
• Organizar, montar e gerir hospitais de campanha;
• Coordenar as ações de evacuação secundária de vítimas,
entre os “postos de triagem e de socorros” e outras
estruturas de saúde mais diferenciadas;
• Assegurar a existência de uma única cadeia de comando,
para todas áreas de intervenção médico sanitária;
• Definir os critérios de atendimento de sinistrados e
respetivas fichas de avaliação, procedendo à sua difusão
pelas entidades e organismos.
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 Organizar o registo de feridos e mortos;
 Colaborar na avaliação e quantificação dos danos;
 Exercer quaisquer outras atividades no âmbito das suas
competências.
Autoridade de Saúde do ACES do Médio
Tejo

 Requisita serviços e estabelecimentos profissionais de
saúde, nos casos de epidemias graves ou quando ocorram
outras situações de emergência;
 Coordena e mobiliza os centros de saúde e hospitais, bem
como outras unidades prestadoras de serviços de saúde,
de acordo com as necessidades;
 Assume a responsabilidade e a decisão sobre as medidas
de proteção da Saúde Pública na área do acidente grave
ou catástrofe;
 Controla as doenças transmissíveis e presta serviços de
mortuária.

Diretor(a) do Centro de Saúde de
Alcanena

 Coordena as atividades de saúde e evacuação secundária,
assegurando uma única cadeia de comando para as áreas
de intervenção médico-sanitárias;
 Garante a ligação com os Hospitais de Torres Novas e de
Santarém, ou com qualquer outro Hospital em caso de
necessidade;
 Mobiliza os meios próprios do Centro de Saúde
necessários à intervenção;
 Coordena a prestação de cuidados médicos às vítimas, até
ao limite da sua capacidade;
 Assegura a montagem de postos de triagem, de
assistência pré-hospitalar e de evacuação secundária, em
estreita colaboração com o INEM;
 Colabora com as Juntas de Freguesia na identificação dos
munícipes cujas incapacidades físicas levam à necessidade
de emprego de meios especiais em caso de evacuação;
 Organiza o registo de feridos e mortos;
 Assegura os cuidados sanitários nos centros de
acolhimento provisório;
 Exerce quaisquer outras atividades no âmbito das suas
competências.

Sapadores florestais

 Desencadear ações de primeira intervenção e apoio
ao combate a incêndios rurais;
 Colaborar, sempre que possível, com os outros Agentes e
entidades, designadamente cedendo meios humanos e
materiais.

Cruz Vermelha Portuguesa

 Desenvolver ações de busca e salvamento;
 Desenvolver ações de socorro às populações;
 Desenvolver e apoiar ações de evacuação secundária de
vítimas, entre os “postos de triagem e de socorros” e
outras estruturas de saúde mais diferenciadas;
 Colaborar nas ações de distribuição de água potável;
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 Apoiar as operações de movimento de populações;
 Apoiar nas ações de mortuária.
Tabela 8 – Responsabilidades dos agentes de proteção civil na Fase de Emergência

2.2.2 – FASE DE REABILITAÇÃO
Agentes de Proteção Civil

Responsabilidades na fase de Reabilitação

Bombeiros Municipais de Alcanena
Bombeiros Voluntários de Minde

Guarda Nacional Republicana – Posto de
Alcanena

INEM e demais serviços de saúde

Autoridade de Saúde do ACES do Médio
Tejo
Diretor(a) do Centro de Saúde de
Alcanena

Sapadores florestais
Cruz Vermelha Portuguesa
Elaborado
Câmara Municipal de Alcanena

 Coordenar as ações de distribuição de água potável às
populações;
 Colaborar, sempre que possível, com os outros agentes e
entidades, designadamente cedendo meios humanos e
materiais;
 Prestar a colaboração necessária nos relatórios e
inquéritos à situação de emergência.
 Garantir a proteção de edifícios e infraestruturas afetados
até à reposição das condições normais de segurança;
 Efetuar o isolamento de áreas e estabelecer perímetros
de segurança;
 Apoiar as operações de regresso de populações;
 A GNR, através do SEPNA, procede à análise e deteção de
zonas potencialmente contaminadas, nomeadamente ao
nível dos solos, águas e atmosfera;
 Prestar a colaboração necessária nos relatórios e
inquéritos à situação de emergência;
 Desempenhar todas as missões atribuídas pela Lei e por
diretivas específicas.
 Colaborar nas operações de regresso das populações;
 Colaborar no apoio psicológico;
 Garantir a manutenção dos habituais serviços de
atendimento e de urgência;
 Prestar a colaboração necessária nos relatórios e
inquéritos à situação de emergência;
 Colaborar nas demais atividades a que forem solicitados
dentro das missões que lhe são atribuídas por lei.
 Apoio psicossocial às vítimas;
 Cuidados médicos;
 Vigilância epidemiológica;
 Recomendações de carácter sanitário.
 Apoio psicossocial às vítimas;
 Cuidados médicos;
 Vigilância epidemiológica;
 Recomendações de carácter sanitário.
 Apoiar em operações de rescaldo em incêndios florestais;
 Prestar a colaboração necessária nos relatórios e
inquéritos à situação de emergência.
 Desencadear e apoiar ações de apoio social e psicossocial;
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 Apoiar a instalação de alojamentos temporários;
 Prestar a colaboração necessária nos relatórios e
inquéritos à situação de emergência.
Tabela 9 – Responsabilidades dos agentes de proteção civil na Fase de Reabilitação

2.3 – RESPONSABILIDADES DOS ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO
Os Organismos e Entidades de Apoio têm como função auxiliar numa situação de crise,
tanto na emergência como na reabilitação.
Foram considerados como organismos e entidades de apoio os seguintes:


Serviço Municipal de Proteção Civil;



Gabinete Técnico Florestal;



Divisão de Desenvolvimento Humano e Social (DDHS) da Câmara Municipal de
Alcanena;



Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Urbanismo (DDSU) da Câmara
Municipal de Alcanena;



Divisão de Planeamento e Gestão de Obras Municipais (DPGOM) da Câmara
Municipal de Alcanena;



Gabinete de Comunicação, Protocolo e Relações Externas da Câmara Municipal de
Alcanena;



Juntas de Freguesia do Município de Alcanena: Bugalhos, Minde, Moitas Venda,
Monsanto, Serra de Stº António, União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira
e União das Freguesias do Malhou, Louriceira e Espinheiro;



Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS):


A Casinha – Centro de Acolhimento de Monsanto



AIJIL – Associação de Apoio Integrado a Jovens e Idosos de
Louriceira



ARPICA – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do
Concelho de Alcanena



ASSIM – Associação de Solidariedade Social Interventiva Moreirense
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Associação ABC de Alcanena



Centro de Bem Estar Social de Alcanena



Centro de Bem Estar Social da Serra de Santo António



Centro de Bem Estar Social de Espinheiro



Centro de Bem Estar Social de Minde



Serviço de Segurança Social;



Agrupamento de Escuteiros 867 e 1336 do Corpo Nacional de Escutas;



Eletricidade de Portugal (EDP)



Portugal Telecom (PT)



Infraestruturas de Portugal (IP)



Luságua



Tagusgás



Operadores de telemóvel



Comunicação social



Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de
Alcanena (AUSTRA)



Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes (APIC)



Grupos de Voluntários
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2.3.1 – FASE DE EMERGÊNCIA
Entidades






Serviço de Segurança
Social
Instituições
de
solidariedade social
Divisão
de
Desenvolvimento Humano
e Social (DDHS) da Câmara
Municipal de Alcanena
Juntas de Freguesia












Serviços
da
Câmara
Municipal de Alcanena:
Serviço Municipal de
Proteção Civil, Gabinete
Técnico Florestal, Divisão
de
Desenvolvimento
Sustentável e Urbanismo
(DDSU);
Divisão
de
Planeamento e Gestão de
Obras
Municipais
(DPGOM);

 Propõe a constituição de armazéns de emergência;
 Prevê a confeção e distribuição de alimentação ao pessoal
envolvido em ações de socorro;
 Colabora com o Grupo de Lei e Ordem no provimento das
populações, nas ações de movimentação;
 Apoio técnico e científico;
 Desobstrução das vias de comunicação e corredores de socorro;
 Assistência à população no âmbito das suas competências;
 Apoio logístico.

 Eletricidade de Portugal
(EDP)
 Tagusgás
 Portugal Telecom (PT)
 Infraestruturas de Portugal
(IP)
 Luságua
 Operadoras de telemóvel



 Grupos de voluntários
 Agrupamento 867 e 1336
do Corpo Nacional de
Escutas



 Diretor(a) do PME
 Posto de Comando
 Gabinete de comunicação,
protocolo
e
relações
externas
da
Câmara
Municipal de Alcanena




Elaborado
Câmara Municipal de Alcanena

Responsabilidades na Fase de Emergência
Grupo de Logística
A coordenação da área de apoio social às populações deslocadas
ou isoladas;
O acionamento dos meios necessários para alojamento,
agasalho e alimentação das populações atingidas;
A mobilização de apoios ou reforço de meios;
Assistência à população no âmbito das suas competências;
Acolhimento temporário da população desalojada;
Colaborar na instalação e organização de abrigos e centros de
acolhimento temporário;
Prestar apoio domiciliário;
Apoio logístico.







Colaboram com o Serviço Municipal de Proteção Civil no âmbito
das suas competências, nomeadamente em matérias
relacionadas com restabelecimento ou interrupção dos serviços

Grupo de Reserva
Apoia a instalação e organização dos centros de acolhimento
temporário;
Presta apoio domiciliário;
Realiza ações de estafeta no apoio às entidades com
responsabilidades nas ações da Proteção Civil.
Gabinete de Comunicação
Informação da ativação do PME;
Emite os comunicados durante a ocorrência de uma situação de
emergência;
Elabora os relatórios de ocorrência de acesso à comunicação
social;
Informa o estado da situação à comunicação social.
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 Imprensa local





 Rodoviária do Tejo
 Empreiteiros de construção
civil




Comunicação Social
Informação à população da ativação do PME;
Informa os comunicados emitidos pelo SMPC e pela CMPC;
Informa o estado de evolução da situação à população.
Operadores de transportes e Empreiteiros
Disponibilizam os meios necessários ao transporte das pessoas;
Disponibilizam máquinas e equipamentos.

Associações empresariais
Colaboram com o Serviço Municipal de Proteção Civil no âmbito
das suas competências, nomeadamente na disponibilização de
recursos humanos e materiais.
Tabela 10 – Responsabilidades dos organismos e entidades de apoio na Fase de Emergência
 AUSTRA
 APIC



2.3.2 – FASE DE REABILITAÇÃO
Entidades







Responsabilidades na Fase de Reabilitação
Grupo de Logística
Recolha de dádivas;
Realojamento;
Apoio Económico;
Apoia o transporte de regresso de pessoas, animais e bens
deslocados.

Serviço de Segurança
Social
Instituições
de
solidariedade social
Divisão
de
Desenvolvimento Humano
e Social (DDHS) da Câmara
Municipal de Alcanena
Juntas de Freguesia






Serviços
da
Câmara
Municipal de Alcanena:
Serviço Municipal de
Proteção Civil, Gabinete
Técnico Florestal, Divisão
de
Desenvolvimento
Sustentável e Urbanismo
(DDSU);
Divisão
de
Planeamento e Gestão de
Obras
Municipais
(DPGOM);

 Inspeção de edifícios, estruturas e depósitos de combustíveis
líquidos e gasosos;
 Análise e quantificação dos danos;
 Manutenção das vias de comunicação;
 Demolição de edifícios e estruturas em risco de ruir;
 Obras de reparação;
 Apoia o transporte de regresso de pessoas, animais e bens
deslocados.

 Eletricidade de Portugal
(EDP)
 Tagusgás
 Portugal Telecom (PT)
 Infraestruturas de Portugal
(IP)
 Luságua
 Operadoras de telemóvel
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 Grupos de voluntários
 Agrupamento 867 e 1336
do Corpo Nacional de
Escutas
 Diretor(a) do PMEPC
 Posto de Comando
 Gabinete de comunicação,
protocolo
e
relações
externas
da
Câmara
Municipal de Alcanena

Grupo de Reserva
 Organiza recolhas e distribuição de alimentos, roupas e outros
bens;
 Colaboram no apoio logístico.




 Imprensa local




 Rodoviária do Tejo
 Empreiteiros de construção
civil




Gabinete de Comunicação
Informação da desativação do PMEPC;
Informação do estado das vítimas, danos e prejuízos.

Comunicação Social
Informação à população da desativação do PMEPC;
Informação do estado das vítimas, danos e prejuízos.
Operadores de transportes e Empreiteiros
Apoiam no transporte da população às zonas reabilitadas;
Apoiam nas ações de limpeza, construção das zonas sinistradas.

Associações empresariais
Colaboram com o Serviço Municipal de Proteção Civil no âmbito
das suas competências, nomeadamente na disponibilização de
recursos humanos e materiais.
Tabela 11 – Responsabilidades dos organismos e entidades de apoio na Fase de Reabilitação
 AUSTRA
 APIC
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3 – ORGANIZAÇÃO
3.1 – INFRAESTRUTURAS DE RELEVÂNCIA OPERACIONAL
3.1.1 - REDE RODOVIÁRIA
Em termos do sistema de vias de comunicação, e no que diz respeito à rede rodoviária
que serve o concelho de Alcanena, esta é composta por diversos tipos de estradas
(autoestradas, estradas nacionais e municipais e caminhos municipais) conforme
apresentado na tabela 12.

Tipologia
Autoestrada (AE)
Estrada Nacional (EN)
Estrada Regional (ER)

Estrada Municipal (EM)

Caminho Municipal (CM)

Designação
A1
EN 243
EN 3
EN 365-4
ER 361
EM 506
EM 513
EM 513-1
EM 513-2
EM 513-3
EM 557
EM 557-4
EM 564
EM 565-1
EM 594
EM 594-1
CM 1136
CM 1136-1
CM-1136-2
CM 1137
CM 1138
CM 1139
CM 1140
CM 1141
CM 1142
CM 1143
CM 1318

Tabela 12 – Rede rodoviária do município de Alcanena
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No que diz respeito às acessibilidades, no limite oriental do concelho localiza-se o nó
da Autoestrada Lisboa-Porto (A1), com a A23, constituem indubitavelmente os dois
eixos rodoviários mais importantes.
A rede viária do Município é ainda constituída pelas EN 3 (que se desenvolve de forma
tangencial ao concelho), EN 243, EN 365-4 e ER 365-4, bem como e por numerosas
estradas e caminhos municipais, que permitem uma boa acessibilidade, quer a outros
polos urbanos limítrofes, quer a todas as freguesias.

Mapa 2 – Rede Rodoviária

3.1.2 - REDE FERROVIÁRIA
O concelho de Alcanena não é diretamente servido pela rede ferroviária nacional.
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3.1.3 - AERÓDROMOS E HELIPORTOS
No concelho de Alcanena não se verifica a existência nenhuma infraestrutura de
transporte aéreo.

3.1.4 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
É de esperar, perante uma situação de acidente grave ou catástrofe, que os meios
telecomunicações utilizados no dia-a-dia possam diminuir ou mesmo perder
totalmente as suas capacidades operacionais.
Na confluência dos concelhos de Alcanena, Torres Novas e Ourém, designadamente
Serra de Aire, localiza-se uma das três antenas de comunicação de emergência das
redes REPC e ROB do distrito de Santarém, a qual se encontra representado no Mapa
3.

Mapa 3 – Infraestruturas de telecomunicações no Município de Alcanena
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3.1.5 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A Luságua Alcanena – Gestão de Águas, S.A. é concessionária do sistema de
abastecimento de água do concelho de Alcanena e prestadora de serviços na área do
saneamento e recolha de resíduos sólidos urbanos. O município de Alcanena encontrase atualmente servido por 8 sistemas de abastecimento de água, que se descrevem de
seguida:

Sistema

Descrição

Alviela

Assegura o abastecimento de água a Monsanto, Casais da Moreta, Covão do Feto e
Serra de Santo António. Recorrendo a outro sector, este sistema assegura
igualmente o abastecimento de água a Vila Moreira.

Filhós

As infraestruturas que perfazem este sistema asseguram o abastecimento de água
a Filhós, Bugalhos, Pousados e Casais Romeiros.

Carvalheiro

O sistema de Carvalheiro, assegurado pelo abastecimento da empresa Águas de
Santarém, serve a povoação com o mesmo nome.

Espinheiro

As infraestruturas que perfazem este sistema asseguram o abastecimento de água
ao Espinheiro.

Minde

O abastecimento de água ao sistema de Minde é assegurado pela EPAL através dos
pontos de entrega localizados junto aos reservatórios do Vale Alto, Covão do
Coelho e Minde Norte. As infraestruturas que perfazem este sistema asseguram o
abastecimento de água ao Vale Alto, Covão do Coelho, Saramagas, Minde, Casais
Robustos e Moitas Venda.

Olhos de
Água

O sistema de Olhos de Água serve apenas esse mesmo local.

Malhou

As infraestruturas que perfazem este sistema asseguram o abastecimento de água
a Malhou, Louriceira, Moita, Raposeira, Chã de Cima.

Alcanena

As infraestruturas que perfazem este sistema asseguram o abastecimento de água
a Alcanena, São Pedro, Peral e Gouxaria.

Tabela 13 – Sistemas de abastecimento de água do município de Alcanena

Na sequência do referido anteriormente, encontram-se identificadas no Mapa 4 as
infraestruturas que compõe o sistema de abastecimento de água do concelho de
Alcanena, designadamente, a rede de abastecimento, as estações elevatórias,

Elaborado
Câmara Municipal de Alcanena

Verificado
Comissão Municipal de Proteção Civil de
Alcanena

O(A) Director(a) do Plano
Fernanda Maria Pereira Asseiceira

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE ALCANENA
Serviço Municipal de Proteção Civil | Comissão Municipal de Proteção Civil
Edição: 1/2017
Revisão: 2ª
Página 68 de 199

reservatórios, captações e a estação de tratamento de águas (ETA) localizada na União
das freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro.

Mapa 4 – Infraestruturas de abastecimento de água no Município de Alcanena

3.1.6 - ENERGIA ELÉTRICA
A Rede Nacional de Transporte de eletricidade no Continente (RNT) é composta pela
rede de muito alta tensão (MAT), as interligações, as instalações para a operação da
rede de transporte e a rede de telecomunicação de segurança. Esta é responsável por
assegurar o escoamento da energia elétrica produzida nas centrais electroprodutoras
até às redes de distribuição as quais conduzem essa energia até às instalações dos
consumidores finais.
Por sua vez, a Rede Nacional de Distribuição de eletricidade (RND) compreende as
linhas de alta tensão (AT), de média tensão (MT), baixa tensão (BT), as subestações e
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os postos de seccionamento e de corte e os aparelhos e acessórios ligados à sua
exploração.
Relativamente ao concelho de Alcanena (Mapa 5), este é servido pela RND,
nomeadamente por linhas de AT (60 KV), por uma densa rede de linhas de MT (15 KV),
cuja função, conforme referido anteriormente é reduzir a MT para a BT utilizável pelo
consumidor final.
Conforme evidenciado no Mapa 5, ao nível da RNT, o concelho de Alcanena não é
servido por linhas de muito alta tensão.

Mapa 5 – Infraestruturas de energia elétrica no Município de Alcanena
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3.1.7 - GÁS NATURAL
Em Portugal, a organização do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN) assenta
fundamentalmente na exploração da rede pública de gás natural, constituída pela
Rede Nacional de Transportes, Instalações de Armazenamento e Terminais de GNL e
pela Rede Nacional de Distribuição de Gás Natural.
No município de Alcanena, a rede de gás natural (Mapa 6) encontra-se sob a concessão
da Tagusgás.

Mapa 6 – Infraestruturas de gás natural no Município de Alcanena

3.1.8 – COMBUSTÍVEIS
O conhecimento da localização geográfica dos postos de combustíveis por parte dos
agentes de proteção civil assume especial importância, pois se por um lado são um
local de elevado risco devido às características inflamáveis dos combustíveis, por outro
são essenciais como recurso indispensável para a movimentação das viaturas da
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própria proteção civil. Neste sentido, encontram-se identificados na tabela 14, os
postos de abastecimento de combustível, existentes no município de Alcanena.

Nome
Morada
Freguesia
Estação de Serviço de
Avenida Marquês de
União das Freguesias de
Alcanena - Cepsa
Pombal
Alcanena e Vila Moreira
Estação de Serviço do
Rua do Comboio "Rata
União das Freguesias de
Intermarché - Alcanena
Cega"
Alcanena e Vila Moreira
Estação de Serviço Auto
Avenida São Sebastião (EN
Minde
Mindrica, Lda.
243)
Posto de Abastecimento
Avenida José António de
Minde
Sodiminde
Carvalho
Tabela 14 – Postos de abastecimento de combustível no município de Alcanena

Situação
Ativo
Ativo
Ativo
Inativo

Os postos de combustíveis existentes no território concelhio encontram-se distribuídos
pela União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira (2 postos de combustível) e pela
freguesia de Minde (2 postos de combustível) (Mapa 7).

Mapa 7 – Postos de abastecimento de combustível no Município de Alcanena
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3.1.9 – ÁREAS INDUSTRIAIS E DE ARMAZENAMENTO
As áreas industriais e de armazenamento poderão constituir locais de risco
particularmente aquelas em que são produzidos, ou armazenados, produtos
considerados perigosos pelos efeitos que poderão ter sobre a saúde das populações ou
no próprio ambiente, como tal, importa conhecer a distribuição espacial destes locais
de modo a responder prontamente em caso de acidente grave ou catástrofe.
Na sequência do referido anteriormente, encontram-se representadas no Mapa 8, as
zonas industriais existentes no concelho de Alcanena, designadamente:
•

Plataforma Logística do Médio Tejo;

•

Espaço Industrial da Gouxaria;

•

Loteamento Industrial de Minde.

Mapa 8 – Áreas industriais e de armazenamento no Município de Alcanena
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3.1.9.1 – ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS

Estabelecimentos com licença ambiental
A licença ambiental tem em consideração os documentos de referência sobre as
melhores técnicas disponíveis para os setores de atividade abrangidos pelo Diploma
relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) e inclui todas as medidas
necessárias a fim de assegurar a proteção do ar, da água e do solo, e de prevenir ou
reduzir a poluição sonora e a produção de resíduos, com o objetivo de alcançar um
nível elevado de proteção do ambiente no seu todo.
Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
(PCIP), foi concedida a Licença Ambiental (LA n.º 351/2009) ao operador AUSTRAAssociação de Utilizadores do Sistema de Águas Residuais de Alcanena, para a
instalação SIRECRO - Sistema de Recuperação de Crómio, sita no Lagar do Freixo,
freguesia de Bugalhos, para o exercício da atividade de Valorização e Tratamento
Físico-Químico de Resíduos Não Perigosos.

Estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei 150/2015, de 05 de agosto
O Decreto-Lei 150/2015, de 05 de agosto, aplica-se a todos os estabelecimentos onde
estejam presentes substâncias perigosas em quantidades iguais ou superiores às
indicadas na coluna 2 das partes 1 (Substâncias Designadas) e 2 (Categorias de
substâncias ou preparações não designadas especificamente na Parte 1) do Anexo I do
referido diploma ou a aplicação da regra da adição prevista na nota 4 do mesmo anexo
assim o determine.
No município de Alcanena verifica-se a existência de um estabelecimento abrangido
pelo nível inferior de perigosidade do Decreto-Lei 150/2015, de 05 de agosto,
designadamente, o estabelecimento Valente & Ribeiro, Lda., cuja localização se
encontra evidenciada no Mapa 9.
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Mapa 9 – Estabelecimento abrangido pelo Decreto-Lei 150/2015, de 5 de agosto

3.1.10 – OUTRAS INFRAESTRUTURAS
3.1.10.1 – POSTOS DE VIGIA
Existem no concelho de Alcanena 3 postos de vigia fixos, de onde se exerce vigilância e
deteção, que são pertença da autarquia e por ela geridos. Além destes, existem ainda
mais seis postos que pertencem à Rede Nacional de Postos de Vigia, que têm
visibilidade para o concelho de Alcanena, designadamente:

Posto de Vigia
PO1
PO2
PO3
44-05
56-01
56-03
Santa Marta
Arrife
Espinheiro
Elaborado
Câmara Municipal de Alcanena

Concelho
Porto de Mós
Porto de Mós
Alcanena
Batalha
Ourém
Ourém
Alcanena
Alcanena
Alcanena

Gestão
Rede Nacional de Postos de Vigia
Rede Nacional de Postos de Vigia
Rede Nacional de Postos de Vigia
Rede Nacional de Postos de Vigia
Rede Nacional de Postos de Vigia
Rede Nacional de Postos de Vigia
Município de Alcanena
Município de Alcanena
Município de Alcanena
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Tabela 15 – Postos de vigia com visibilidade para o município de Alcanena

A distribuição espacial dos postos de vigia fixos localizados no concelho de Alcanena
encontra-se identificada no Mapa 10.

Mapa 10 – Postos de vigia fixos do município de Alcanena

3.1.10.2 – REDE DE PONTOS DE ÁGUA
Segundo a definição geral, a rede de pontos de água é constituída por um conjunto de
estruturas de armazenamento de água, de planos de água acessíveis e de pontos de
tomada de água. No concelho de Alcanena estão até ao momento inventariados 4
pontos de água, 3 mistos, construídos com o intuito exclusivo da defesa da floresta
contra incêndios e outro aéreo (charca particular), estando a distribuição uniformizada
em todo o concelho, conforme evidenciado no Mapa 11.
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Mapa 11 – Rede de pontos de água do município de Alcanena

3.2 – ZONAS DE INTERVENÇÃO
As operações de Proteção Civil deverão ser efetuadas, de modo a assegurar a criação
das condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado, não só de
todos os meios e recursos disponíveis como também dos meios de reforço externos
que venham a ser obtidos.
Em caso de ativação do plano municipal de emergência, o(a) diretor(a) do plano é o(a)
presidente da Câmara Municipal ou o seu substituto legal.
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alcanena pode ser articulado
com outros planos municipais, supramunicipais, distritais, supradistritais, regionais ou
nacionais de emergência, podendo estes ser gerais ou especiais.
O Decreto-Lei n.º 134/2006 de 25 de Julho, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei
nº 72/2013, de 31 de Maio, vem definir o Sistema Integrado de Operações de Proteção e
Socorro (SIOPS), como o conjunto de estruturas, normas e procedimentos de natureza
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permanente e conjuntural que asseguram que todos os agentes de proteção civil atuam,
no plano operacional, articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da
respetiva dependência hierárquica e funcional.
O sistema de gestão de operações, deve dar cumprimento ao estabelecido no artigo
12º do Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, com a alteração introduzida pelo
Decreto-Lei nº 72/2013, de 31 de Maio, nomeadamente no que se refere à
determinação do comandante de operações no local, e ao sistema evolutivo de
comando e controlo a implementar.
De seguida, apresenta-se um esquema onde se pode observar de forma resumida, a
evolução do sistema de comando operacional a desenvolver num teatro de operações
(TO) onde se pretenda montar um Posto de Comando Operacional.

CNOS
(Comando Nacional de
Operações de Socorro)

CDOS

Célula de planeamento,
operações e
informações

(Comando Distrital de
Operações de Socorro)

Célula de planeamento

Célula combate

Célula logistica e meios
especiais

Célula logistica

Figura 4 – Sistema de Comando Operacional. Fonte: Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho, com a
alteração introduzida pelo Decreto-Lei nº 72/2013, de 31 de Maio
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As zonas de intervenção de um teatro de operações configuram-se como áreas
circulares, de amplitude variável e adaptada às circunstâncias e à configuração do
terreno, compreendendo: zonas de sinistro (ZS), de apoio (ZA), de concentração e
reserva (ZCR) e zonas de receção de reforços (ZRR). As duas primeiras zonas são as
consideradas de maior perigo.
As referidas zonas de intervenção poderão desenvolver as seguintes funções:
- Zona de Sinistro (ZS) – Superfície na qual se desenvolve a ocorrência, de acesso
restrito, onde se encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta,
sob a responsabilidade exclusiva do posto de comando operacional;
- Zona de Apoio (ZA) – Zona adjacente à ZS, de acesso condicionado, onde se
concentram os meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte dos
meios de intervenção ou onde estacionam meios de intervenção para resposta imediata;
- Zona de Concentração e Reserva (ZCR) – Zona do TO onde se localizam
temporariamente meios e recursos disponíveis sem missão imediata, onde se mantém
um sistema de apoio logístico e assistência pré-hospitalar e onde têm lugar as
concentrações e trocas de recursos pedidos pelo posto de comando operacional;
- Zona de Receção e Reforços (ZRR) – Zona de controlo e apoio logístico, sob a
responsabilidade do centro de coordenação de operações do Distrito de Santarém,
para onde se dirigem os meios de reforço atribuídos pelo CCON antes de atingirem a
ZCR no TO.
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ZRR
ZCR
ZA

ZS

Figura 5 - Zonas de intervenção de um teatro de operações

A Norma Operacional Permanente (NOP) 1401 de 2012, tem como objetivo
complementar a Diretiva Operacional Nacional nº01 – Dispositivo Integrado de
Operações de Proteção e Socorro (DON – DIOPS), com vista a uma plena
operacionalização deste sistema em qualquer Teatro de Operações (TO). A NOP referida
aplica-se aos Agentes de Proteção Civil (APC) e instituições com especial dever de
cooperação, quando empenhadas em operações de proteção e socorro

3.3 – MOBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE MEIOS
Em situação de emergência é necessário envolver um elevado número de meios e
recursos, que em primeira instância pertencem à Câmara Municipal, mas de acordo
com a natureza de ocorrência serão solicitados outros meios pertencentes a entidades
públicas ou privadas.
Em situações que ultrapassem os limites e a capacidade do Município, deverá ser
solicitado pela CMPC, através do(a) Presidente da Câmara Municipal, a intervenção da
estrutura distrital. A ajuda a nível nacional será feita do mesmo modo seguindo-se
sempre o princípio da subsidiariedade.
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Para que as ações de resposta tenham a eficácia esperada, é imprescindível que esteja
garantida a permanente manutenção dos contactos com as entidades responsáveis
pelos meios e recursos identificados, públicos ou privados.
Os meios e recursos requeridos e utilizados devem ser os adequados ao objetivo,
nunca excedendo o “estritamente necessário” e devendo dar-se primazia à utilização
de meios e recursos públicos ao invés dos privados.
Desta forma, aquando da ativação do Plano é fundamental a mobilização rápida,
eficiente e ponderada de meios e recursos, de acordo com os seguintes critérios:


Utilizar meios e recursos adequados ao objetivo, não excedendo o estritamente
necessário;



Dar preferência à utilização de meios e recursos públicos sobre a utilização de
meios e recursos privados;



Dar preferência à utilização de meios e recursos detidos por entidades com as
quais tenha sido celebrado protocolo de utilização, sobre a utilização de meios
e recursos privados;



Obedecer a critérios de proximidade e de disponibilidade na utilização de
meios e recursos, privilegiando os meios existentes nas áreas menos afetadas
pelo acidente grave ou catástrofe.

Convém ainda salientar que, de acordo com o artigo 11º da Lei de Bases da Proteção
Civil em situações de alerta, contingência ou calamidade, todos os cidadãos e demais
entidades privadas estão obrigados, na área abrangida, a prestar às autoridades de
proteção civil a colaboração pessoal que lhes for requerida, respeitando as ordens e
orientações que lhes forem dirigidas às respetivas solicitações. Sendo que a recusa do
cumprimento deste ponto corresponde ao crime de desobediência, passível de ser
sancionável.
Os meios e recursos pertencentes aos agentes de proteção civil e aos organismos e
entidades de apoio serão colocados à disposição dos Postos de Comando que os
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afetarão de acordo com as necessidades. O inventário dos meios e recursos encontrase na Parte III deste Plano.

3.4 – NOTIFICAÇÃO OPERACIONAL
Em operações de emergência, a informação deve circular facilmente entre todos os
intervenientes (CMPC, agentes de proteção civil, e outras entidades de apoio),
incluindo os vários serviços municipais, garantindo desta forma, a eficácia de todo o
sistema de socorro e intervenção rápida e coordenada das equipas no terreno.
É um processo que consiste nas atividades de busca e/ou recolha, classificação,
processamento e/ou tratamento e divulgação da informação, independentemente do
formato em que a mesma se encontra. O objetivo é fazer com que a informação
gerada através do processamento de dados provenientes de múltiplas fontes, seja
transmitido de uma forma mais eficiente e rápida para as pessoas que necessitam dela
no apoio à decisão e, consequentemente, possibilitar uma resposta mais adequada e
eficaz em situações críticas.
A Gestão da Informação divide-se em três grandes componentes: Gestão de
Informação entre as entidades atuantes nas operações; Gestão da Informação às
entidades intervenientes do Plano e Informação Pública.
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3.4.1 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES ATUANTES NAS OPERAÇÕES
Gestão da informação entre as Entidades Atuantes nas operações
Estrutura de Coordenação
Responsável – Comandante das Operações de Socorro
Substituto – Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 Câmara Municipal de Alcanena
 Sapadores Florestais
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas
 Bombeiros Voluntários de Minde
 FEB
 GNR
 CDOS Santarém
 Centro de Saúde de Alcanena
 Associação de Produtores Florestais
 INEM
(APFRA)
 Autoridade de Saúde do Município
Prioridades de Ação
 Recolher a informação necessária para os processos de tomada de decisão.
 Analisar possíveis cenários e resultados de modelos de previsão
 Analisar dados ambientais e sociais relevantes para o apoio à decisão nas operações de
emergência
 Assegurar a notificação e passagem de informação diferenciada ao CDOS, agentes de proteção
civil e organismos e entidades de apoio.
Instruções de Coordenação
Pontos de situação
 O COS é o responsável pela gestão da informação no teatro das operações. Caber-lhe-á
transmitir ao Posto de Comando Operacional os pontos de situação necessários e solicitar
meios de reforço, caso tal se justifique.
 Durante as Operações de Emergência, a CMPC realiza briefings periódicos de modo a fazer o
balanço das ações desenvolvidas. Através destas reuniões, os agentes e entidades envolvidas
nas ações de emergência tomam conhecimento das seguintes informações:
- Pontos de situação e perspetivas de evolução futura;
- Cenários e resultados de modelos de previsão;
- Dados ambientais e sociais;
- Outras informações julgadas pertinentes, de modo a adequar recursos e gerir de forma mais
equilibrada a utilização das equipas de resposta.
 Cabe à célula de Planeamento e Operações do Posto de Comando Operacional receber e
processar toda a informação emanada dos escalões inferiores, prestando aconselhamento
nesta matéria ao responsável do Posto de Comando.
 Os Relatórios Imediatos de Situação poderão ser transmitidos pelo COS ao respetivo Posto de
Comando por via escrita ou, excecionalmente, por via oral, passados posteriormente a escritos
no mais curto espaço de tempo possível. Poderá ser usado como modelo tipo previsto na
Parte III do PMEPC.
 Os relatórios gerais de situação serão da responsabilidade do COS, sendo que a sua
periodicidade não deverá ser superior a 4 horas, salvo indicação expressa em contrário.
 O COS poderá solicitar a qualquer entidade interveniente relatórios de situação especial,
destinados a esclarecer aspetos específicos associados às operações de emergência.
Passagem de informação, cenários, dados ambientais e sociais
 O SMPC recolhe e centraliza a informação necessária à avaliação e extensão da situação,
contactando, para tanto, as entidades e agentes que se encontram no terreno, garantindo o
funcionamento do sistema de operações de emergência de proteção civil, com repercussão na
resposta à emergência. Deverão também ser mantidos contactos frequentes e regulares com
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o COM de modo a acompanhar a situação. No caso do município de Alcanena o COM é por
inerência o Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena.
O COM manterá o(a) Presidente da Câmara informado(a) de todas as situações que estão a
ocorrer, fazendo periodicamente, balanço atualizado da evolução da situação e das medidas
adotadas e a adotar no teatro das operações.
Os demais agentes e entidades intervenientes nas operações deverão reportar de imediato
toda e qualquer alteração que ocorra no teatro de operações ao SMPC e ao COM.
Esta comunicação será feita com recurso às redes rádio, assim como através de telemóvel.
Em cada Posto de Comando competirá à Célula de Planeamento e Operações articular e
avaliar a informação externa e interna (por exemplo, número de vitimas, área afetada,
infraestruturas em risco de colapso, estradas intransitáveis e alternativas, locais de evacuação
médica primária, estimativa de número de pessoas afetadas e de deslocados, etc.). Para tal
deverá comunicar quer com os agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio
presentes no terreno, quer com a CMPC (através do COM) e CDOS.

Tabela 16 – Procedimentos de Gestão da informação entre as Entidades Atuantes nas operações

3.4.2 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA
A difusão da informação pública é difundida com o objetivo de divulgar os riscos
potenciais e as medidas de autoproteção a adotar no sentido de prevenir ou minimizar
os efeitos das ocorrências.

Gestão da informação pública
Estrutura de Coordenação
Responsável – Diretor(a) do PMEPC – Presidente da Câmara Municipal de Alcanena
Substituto – Vereador do Pelouro da Proteção Civil
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 Câmara Municipal de Alcanena  Serviço de Segurança Social
Gabinete de Comunicação Protocolo e
 Instituto da Conservação da Natureza e
Relações Externas
das Florestas (ICNF)
 Juntas de Freguesia
 CDOS Santarém
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 IPSS que atuam no Concelho
 Bombeiros Voluntários de Minde
 Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
 GNR
 Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA)
 Centro de Saúde de Alcanena
 Autoridade de Saúde do Município
 Órgãos de Comunicação Social
Prioridades de Ação
 Assegurar que a população é mantida informada de forma contínua, de modo a que possa
adotar as instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais convenientes.
 Assegurar a divulgação à população da informação disponível, incluindo números de telefone
de contacto (em particular de linhas da Câmara Municipal de Alcanena geridas pelo Gabinete
de Comunicação Protocolo e Relações Externas), indicação de pontos de reunião ou centros de
pontos de reunião ou centros de deslocados/assistência, lista de desaparecidos, mortos e
feridos, locais de acesso interdito ou restrito e outras instruções consideradas necessárias.
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Divulgar informação à população sobre locais de receção de donativos e locais para inscrição
para serviço voluntário.
Garantir a ligação com os órgãos de comunicação social e preparar, com periodicidade
determinada (inferior a 24horas), comunicados a distribuir.
Organizar, preparar e realizar conferências de imprensa por determinação do(a) Diretor(a) do
Plano.
Organizar visitas dos órgãos de comunicação social ao teatro de operações garantindo a sua
receção e acompanhamento.
Garantir a articulação entre as informações divulgadas pelo(a) Diretor(a) do Plano e pela ANPC
(CDOS ou CNOS).
Instruções de Coordenação
O(A) Diretor do PME é o responsável pela definição dos conteúdos dos comunicados à
comunicação social.
A ligação em permanência do(a) Diretor(a) do PMEPC com o CDOS garante a uniformização da
informação a disponibilizar aos órgãos de comunicação social.
O(A) Diretor(a) do PMEPC apoia-se no Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações
Externas e no SMPC da Câmara Municipal de Alcanena para preparação de conferências de
imprensa, comunicados à comunicação social e na divulgação de informação à população
através de meios próprios.
As conferências de imprensa deverão ser efetuadas pelo(a) Presidente da Câmara Municipal
de Alcanena ou pelo Vereador do Pelouro da Proteção Civil. Em casos excecionais, poderá ser
efetuado pelo Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena que é por inerência o
COM.
O Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações Externas da Câmara Municipal de Alcanena
garante a ligação com os órgãos de comunicação social, diligenciando para que sejam emitidos
na íntegra e em tempo útil, os avisos, comunicados, notas de imprensa e outras formas de
difusão de informações, no âmbito da sua missão de serviço público. Para o efeito deverão ser
elaborados comunicados de imprensa, com base no modelo de comunicado apresentado no
ponto 3, da Parte III.
A informação a disponibilizar deverá esclarecer a população sobre o evoluir da situação de
acidente grave ou catástrofe e as ações que se estão a desenvolver para a resolução da
mesma. Deverá ainda indicar-se os procedimentos de segurança, autoproteção e de ajuda às
ações de socorro a serem seguidos pela população, bem como os locais de concentração local,
número de telefone para a obtenção de informação, locais para a receção de donativos e de
inscrição para o serviço de voluntariado bem como instruções para regresso de populações
evacuadas.
O aviso às populações, no caso de este não ser possível com recurso aos órgãos de
comunicação social, nomeadamente, televisões e estações de rádio nacionais, regionais e
locais, Internet e rede telefónica fixa e móvel, deverá ser feito com recurso a:
 Sirenes dos quartéis de bombeiros do Concelho;
 Avisos sonoros difundidos através dos altifalantes dos veículos das forças de
segurança e corpos de bombeiros;
 Sinos das igrejas;
 Megafones;
 Pessoalmente, através dos membros das equipas envolvidas na gestão da
emergência;
 Pessoal das Juntas de Freguesia e pessoal voluntário.
Quando a ocorrência atingir uma área superior à do Concelho de Alcanena, a informação
pública poderá vir a ser veiculada através das estações de televisão e de radiodifusão
nacionais.
A GNR informa a população presente nas áreas sob sua jurisdição sobre os locais para onde se
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deverão deslocar, as áreas interditas e procedimentos a adotar para facilitar as ações de
socorro e salvamento em curso.
A periodicidade da divulgação da informação é da responsabilidade do(a) Diretor(a) do PME
devendo, contudo, ser feito pelo menos um press release diário.
As conferências de imprensa deverão ser realizadas no local da reunião da CMPC por forma a
que o(a) Diretor(a) do PMEPC não tenha que se deslocar propositadamente para o efeito.
Os comunicados a disponibilizar pelo Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações Externas
da Câmara Municipal de Alcanena aos órgãos de comunicação social deverão ir sempre
assinados pelo(a) Presidente da Câmara Municipal de Alcanena ou pelo seu substituto.
A periodicidade dos comunicados será definida pelo(a) Diretor(a) do PMEPC devendo ser igual
ou superior a uma hora e inferior a quatro (mesmo que não se tenha verificado alterações
relativamente ao evoluir da situação).
Cada elemento de ligação da CMPC deverá disponibilizar dados ao Gabinete de Comunicação
Protocolo e Relações Externas da Câmara Municipal de Alcanena, com uma periodicidade de
não superior a duas horas.
Para além dos comunicados a distribuir pela comunicação social (rádios e imprensa escrita), a
Câmara Municipal de Alcanena, através do Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações
Externas do Município, deverá disponibilizar uma linha telefónica para prestar esclarecimentos
à população e colocar informação na sua página da Internet. Este serviço terá por finalidade
informar se a pessoa procurada consta dos registos de população alojada em abrigos
temporários e indicar as ações de autoproteção e de colaboração com os agentes de proteção
civil a adotar.
O Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações Externas do Município de Alcanena
encontra-se em permanente ligação com a Autoridade de Saúde do Município de modo a
obter e centralizar toda a informação relativa à identificação e localização de feridos,
promovendo os contactos entre familiares.
O SMPC apoia tecnicamente a ação do Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações
Externas do Município de Alcanena.
As entidades de apoio eventual (ICNF, APA e IPMA) disponibilizam informação de carácter
técnico considerada útil pelo(a) Diretor(a) do PME na preparação de informação a divulgar à
população.
Tabela 17 – Procedimentos de Gestão da informação Pública

3.4.3 – SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E

ALERTA

Os sistemas de monitorização, alerta e aviso devem proporcionar uma eficaz vigilância,
um rápido alerta aos agentes de proteção civil e um adequado aviso às populações, de
modo a garantir que, na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe,
tanto as entidades intervenientes no plano como as populações vulneráveis tenham a
capacidade de agir de modo a salvaguardar vidas e a proteger bens.
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3.4.3.1 – SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO
Os sistemas de monitorização são compostos por um conjunto organizado de recursos
humanos e de meios técnicos, que permitem a observação, mediação e avaliação
contínua do desenvolvimento de um processo ou fenómeno, visando garantir
respostas adequadas e oportunas. Os sistemas de monitorização em uso são
diferentes conforme as tipologias de risco. Atualmente, o Concelho de Alcanena
apenas dispõe de sistemas de monitorização relacionados com a defesa da floresta
contra incêndios (GNR-RNPV e rede de vigilância fixa e móvel coordenada pelo
Município de Alcanena), não tendo qualquer sistema próprio estabelecido de
monitorização para outros riscos.
No entanto, o Concelho de Alcanena é abrangido por sistemas de monitorização
externos de abrangência nacional que possuem sistemas de monitorização, para
diferentes tipologias de risco, difundindo avisos às populações em risco.
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SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO
SISTEMAS NACIONAIS

SISTEMAS LOCAIS E REGIONAIS

- IPMA

- SMPC (informação recolhida no terreno)

- APA

- GNR/RNPV (Postos de Vigia)

- ÍCARO

- Equipas de Vigilância Móvel

SISTEMA DE AVISO À POPULAÇÃO

SISTEMA DE ALERTA AOS
APC, ORGANISMOS E
ENTIDADES DE APOIO

FASE DE PRÉ-EMERGÊNCIA

FASE DA EMERGÊNCIA

IMEDIATO

Campanhas
de
sensibilização e formação;

- Toque da sirene dos
BMA e BVM;

- Material informativo e
pedagógico do sitio da
internet da CMA;

- Sinos das Igrejas com
toque a rebate;

- Serviço de mensagem
escritas (SMS) das redes
telefónicas móveis.

- Megafones em viaturas;

ALTERNATIVO

- Folhetos informativos,
designadamnete com as
medidas de autoproteção;

- Órgãos de comunicação
social;

- Rede telefónica fixa,
telefone e fax;

- Sítio da internet da CMA;

- Rede rádio;

- Emissão de mensagens
escritas ou difusão para
telemóveis.

- Correio eléctrónico;

Sessões
esclarecimento.

de

- Oficio
estafeta.

entregue

por

Figura 6 – Sistema de monitorização, aviso e alerta
Legenda:
IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera
APA – Agência Portuguesa do Ambiente
ÍCARO – Importância do calor repercussão sobre os óbitos
SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil
RNPV – Rede Nacional de Postos de Vigia
CMA – Câmara Municipal de Alcanena
BMA – Bombeiros Municipais de Alcanena
BVM – Bombeiros Voluntários de Minde
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Destacam-se os seguintes sistemas a ter em conta:


Sistemas de Avisos Meteorológicos, do Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA) - situações meteorológicas adversas;



Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos, da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) - cheias;



Índice ÍCARO, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) - ondas
de calor. De âmbito Nacional, este sistema é implementado normalmente de
15 de maio a 30 de setembro de cada ano e serve para vigilância e
monitorização das ondas de calor com potenciais efeitos na saúde;



Sistema de Vigilância de Emergência Radiológica, da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) - emergências radiológicas;



Sistema de Avisos de Informação de Saúde Pública da Direção geral de Saúde.

Para além da informação disponibilizada por todos estes sistemas de monitorização o
SMPC, pode recolher informação complementar no terreno, através da visualização
das zonas com maior suscetibilidade, com o objetivo de aferir a situação ao nível do
Concelho. O desencadeamento de procedimentos de emergência e alerta aos agentes
de proteção civil e organismos e entidades de apoio do Concelho, estão dependentes
das informações recolhidas pelo SMPC no terreno e da informação difundida pelo
CDOS de Santarém.
Os sistemas de monitorização em uso são diferentes conforme as tipologias de risco,
tal como indicado na Tabela 18.
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Risco

Incêndios Florestais

Sistemas de
monitorização

Produtos de risco de
incêndio (IPMA)
Rede
Nacional
de
Postos de Vigia (GNR)

Mecanismos de Alerta
aos Agentes de
Proteção Civil

Mecanismos de Aviso à
População

Telemóvel

SMPC

Telefone fixo

Página IPMA

Rádio

Página ICNF

Fax

Comunicação
social
(comunicados, briefings
e
conferências
de
imprensa)

Email
Página IPMA

Página ANPC
Redes Sociais
Cheias e inundações

Observação
meteorológica do IPMA

Comunicados do CDOS
do Distrito de Santarém

Sistema
de
avisos
meteorológicos
do
IPMA

Telemóvel ou telefone
fixo

SVARH – Sistema de
Vigilância e Alerta de
Recursos Hídricos

FAX
Email

Página ANPC
SMPC
Comunicação
social
(comunicados, briefings
e
conferências
de
imprensa)
Redes Sociais

Rádio
Notificação SMS

Secas

SVARH – Sistema de
Vigilância e Alerta de
Recursos Hídricos

Comunicados do CDOS
do Distrito de Santarém

SNIRH
–
Sistema
Nacional de Informação
de Recursos Hídricos
(APA)

SMPC
Comunicação
social
(comunicados, briefings
e
conferências
de
imprensa)
Página ANPC
Redes Sociais

Relatórios
Climatológicos (IPMA)

Páginas IPMA e APA
Luságua

Sismos
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Email

imprensa
e
comunicados de aviso)

Rádio
Notificação SMS

Movimentos
Vertentes

de

Monitorização
instrumental (LNEC)

Comunicados do CDOS
do Distrito de Santarém
Telemóvel ou telefone
fixo

SMPC
Página IPMA
Redes Sociais
Comunicação
social
(conferências
de
imprensa
e
comunicados de aviso)

FAX
Email
Rádio
Notificação SMS

Situações
meteorológicas
adversas

Observação
meteorológica do IPMA

Sistema
de
avisos
meteorológicos
do
IPMA

Comunicados do CDOS
do Distrito de Santarém
Telemóvel ou telefone
fixo

Comunicação
social
(conferências
de
imprensa
e
comunicados de aviso)
Agentes de Proteção
Civil

FAX
Email

Página ANPC

Rádio

Redes Sociais

Notificação SMS

Páginas IPMA
SMPC

Ondas de Calor e Vagas
de Frio

Índice de Ícaro (INSA)
Observação
meteorológica do IPMA

Comunicados do CDOS
do Distrito de Santarém
Plano de Contingência
da DGS

Comunicação
social
(conferências
de
imprensa
e
comunicados de aviso)
Página ANPC
Redes Sociais
Páginas IPMA
Página DGS
SMPC

Emergências
radiológicas
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Emergências químicas
e biológicas

BICHAT – Biological and
chemical
agente
attacks

FAX

Página ANPC

Email

Redes Sociais

Rádio

Páginas APA

Notificação SMS

SMPC

Comunicados do CDOS
do Distrito de Santarém

Comunicação
social
(conferências
de
imprensa
e
comunicados de aviso)

Telemóvel ou telefone
fixo

Página ANPC

FAX

Redes Sociais

Email

Páginas APA

Rádio

SMPC

Notificação SMS
Acidentes envolvendo
matérias
perigosas,
incluindo
estabelecimentos
Seveso

Sistemas
de
monitorização internos
dos estabelecimentos e
infraestruturas

Comunicados do CDOS
do Distrito de Santarém
Telemóvel ou telefone
fixo
FAX
Email
Rádio

Comunicação
social
(conferências
de
imprensa
e
comunicados de aviso)
Página ANPC
Redes Sociais
SMPC

Notificação SMS
Tabela 18 – Metodologias e mecanismos de monitorização, alerta e aviso para cada risco

3.4.3.2 – SISTEMA DE ALERTA
De acordo com os dados disponibilizados pelos diferentes sistemas de monitorização
encontram-se previstos procedimentos de alerta que permitem notificar as
autoridades, os agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio da
iminência ou ocorrência de acontecimentos suscetíveis de provocar danos em pessoas,
bens e no ambiente. O alerta deve ser emitido através dos diferentes meios de difusão
de informação com o objetivo de garantir a fiabilidade da comunicação.
Numa fase de pré-emergência e da previsão de ocorrência de risco, o CDOS de
Santarém procede à divulgação dos alertas junto de várias entidades e agentes de
proteção civil, incluindo os SMPC. Por sua vez, o SMPC dentro do município procede à
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divulgação dos alertas através das Juntas de Freguesia, correio eletrónico, rádio local e
outros órgãos de comunicação social. Na fase de pré-emergência, os alertas deverão
ser comunicados a todos os membros da Comissão Municipal de Proteção Civil.
Perante situações de emergência, todas as entidades e organismos intervenientes nas
operações de emergência serão avisadas através de telefone, correio eletrónico, fax ou
SMS.

4 – ÁREAS DE INTERVENÇÃO
4.1 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Administração de Meios e Recurso – Gestão Administrativa e Financeira
Estrutura de Coordenação
Responsável – Presidente da Câmara Municipal de Alcanena
Substituto – Vereador do Pelouro
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 Câmara Municipal de Alcanena
 Luságua
 Juntas de Freguesia
 EDP
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 Infraestruturas de Portugal (EP)
 Bombeiros Voluntários de Minde
 Portugal Telecom (PT)
 GNR
 Operadoras de telemóvel
 Centro de Saúde de Alcanena
 Operadores de transporte e empreiteiros
 Autoridade de Saúde do Município
 Empresas de venda de combustível
 Sapadores Florestais
 Associações empresariais
 Serviço de Segurança Social
 Forças Armadas
 INEM
 FEB
 CDOS de Santarém
 IPSS que atuam no Concelho
 Grupos de Voluntários







Prioridades de Acão
Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos
Assegurar as atividades de gestão administrativas e financeiras inerentes à mobilização,
requisição e utilização dos meios e recursos necessários à intervenção
Supervisionar negociações contratuais
Gerir e controlar os tempos de utilização de recursos e equipamentos
Gerir os processos de seguros

Instruções de Coordenação
Remuneração do Pessoal interveniente
 Os meios humanos da Administração Pública Local são nomeados e remunerados pelos
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Organismos a que pertencem
Os meios humanos integrados nas Entidades e Organismos previstos no PMEPC são
remunerados por esses mesmas Entidades e Organismos
 O pessoal Voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deve apresentar-se nos
Centros e Locais de Recrutamento de Voluntários ou nos quarteis de Bombeiros e Juntas de
Freguesia da área da sua residência
Despesas
 As despesas derivadas da aquisição de bens e serviços por Entidades e Organismos durante as
operações de Proteção Civil são da responsabilidade dessas mesmas Entidades e Organismos
 Eventuais comparticipações ou reembolsos das mesmas serão determinadas de acordo com a
Lei e com o que vier a ser estabelecido superiormente.
 A gestão financeira dos custos e a gestão dos processos de seguros indispensáveis às
operações de Proteção Civil são da responsabilidade da Subunidade de Gestão Financeira,
Patrimonial e Controlo Orçamental (SGFPCO) da Câmara Municipal de Alcanena, a quem
compete também a supervisão das negociações contratuais e a gestão de eventuais donativos,
subsídios e outros apoios materiais e financeiros destinados às operações de Proteção Civil,
através da criação de uma Conta Especial de Emergência.
 Caso os agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio se confrontem com
despesas excecionais, ou não possuam capacidade para reparar os seus equipamentos em
tempo útil, poderão pedir apoio ao(à) Diretor(a) do Plano
Aquisição de bens e serviços
 A aquisição de meios e serviços para o apoio às operações inerentes à ativação do PMEPC é
feita através de requisição elaborada nos termos legais pelo SMPC, e coordenada pelo(a)
Diretor(a) do PMEPC
 A liquidação das despesas será efetuada pela Subunidade de Gestão Financeira, Patrimonial e
Controlo Orçamental (SGFPCO), segundo as normas de contabilidade pública
 A negociação e a contratação serão realizadas pelos serviços de Aprovisionamento do
Município com caracter urgente
 Deverá ser dada preferência à utilização de meios e recursos públicos sobre a utilização de
meios e recursos privados
Subsídios e donativos
 No caso de uma determinada área do Município ser declarada em Situação de Calamidade
Pública os auxílios serão concedidos de acordo com a legislação em vigor.
 Nas situações em que o Governo tenha declarado a situação de calamidade, a autarquia
deverá articular-se com a ANPC no sentido de recorrer à conta de emergência titulada pela
segunda, de modo a apoiar a reconstrução e reparação de habitações, unidades de exploração
económica e outras necessidades sociais prementes (o acesso a fundos disponibilizados pela
conta de emergência titulada pela ANPC carece de despacho conjunto dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração Interna).
 Caso a magnitude dos danos assim o justifique, a Câmara Municipal de Alcanena poderá criar
e gerir uma Conta de Apoio de Emergência a qual poderá receber donativos por parte de
particulares e entidades privadas, ou sendo os mesmos utilizados para suportar os custos
associados às ações de emergência e reabilitação.
Tabela 19 – Procedimentos para a administração de meios e recursos
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4.2 – RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO
4.2.1 – EQUIPAS DE RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO
Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação
Estrutura de Coordenação
Responsável – Posto de Comando Distrital (PCDis)
Entidades Intervenientes
 ANPC/CDOS Santarém
 Corpos de Bombeiros
Prioridades de Acão
Percorrer a ZS;
Recolher informação especifica sobre as consequências do evento em causa,
Elaborar Relatórios de Situação (RELIS).
Instruções Especificas
Conceito
 As Equipas de Reconhecimento da Situação (ERAS) são elementos constituintes do reforço de
meios distritais;
 As ERAS caraterizam-se pela sua grande mobilidade e capacidade técnica, recolhendo
informação especifica sobre as consequências do evento em causa, designadamente no que se
refere a :
o Locais com maior número de sinistrados;
o Locais com maiores danos no edificado;
o Núcleos habitacionais isolados;
o Estabilidade de vertentes;
o Estabilidade e operacionalidade das infraestruturas;
o Eixos rodoviários de penetração na(s) ZS;
o Focos de incêndios;
o Elementos estratégicos, vitais ou sensíveis (escolas, hospitais, quarteis de bombeiros,
instalações das forças de segurança);
o Condições meteorológicas locais.




 As ERAS elaboram o RELIS que, em regra, deverá ser escrito, podendo excecionalmente, ser
verbal e passado a escrito no mais curto espaço de tempo possível e comunicado ao PCDis.
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Composição e Equipamento
 Pessoal
- Cada ERAS é constituída por 2 elementos a designar de acordo com a missão específica que lhe
for atribuída;
- Inicialmente encontram-se planeadas ao nível distrital, no mínimo, 3 ERAS terrestres;
- O chefe das ERAS é o elemento mais graduado da equipa.
 Equipamento
Por forma a garantir o cumprimento da sua missão, as ERAS deverão ser dotadas de:
i.
Meios de transporte com capacidade tática (preferencialmente);
ii.
Equipamento de comunicações rádio e móvel;
iii.
Equipamento de Proteção Individual;
iv.
Kit de alimentação e primeiros socorros;
v.
Equipamento informático (computador ou tablet);
vi.
Equipamento fotográfico;
vii.
Equipamento de georreferenciação;
viii.
Cartografia.
Acionamento
 As ERAS são acionadas à ordem do PCDis, que trata a informação recebida pelas equipas.

Tabela 20 – Procedimentos para a administração de meios e recursos

4.2.2 – EQUIPAS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação
Estrutura de Coordenação
Responsável – Posto de Comando Distrital (PCDis)
Entidades Intervenientes
 ANPC/CDOS Santarém
 Corpos de Bombeiros
Prioridades de Acão




Percorrer a ZS, por via terrestre;
Recolher informação especifica sobre a operacionalidade de estruturas;
Elaborar Relatórios Imediatos de Situação (RELIS);
Instruções Especificas
Conceito
 As Equipas de Avaliação Técnica (EAT) são elementos constituintes do reforço de meios
distritais;
 As ETA reconhecem e avaliam a estabilidade e operacionalidade de estruturas, comunicações
e redes, tendo em vista o desenvolvimento das operações, a segurança do pessoal do DIOPS e
das populações e o restabelecimento das condições mínimas de vida;
 As ETA elaboram o RELIS que em regra, deverá ser escrito, podendo, excecionalmente, ser
verbal e passado a escrito no mais curto espaço de tempo possível e comunicado ao PCDis;
Composição e Equipamento
Pessoal
 Cada EAT é constituída, no mínimo, por 2 elementos a designar de acordo com a missão
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específica que lhe for atribuída;
Inicialmente encontram-se planeadas a nível distrital, no mínimo, 1 EAT terrestre;
O chefe das EAT é o representante da ANPC.

Equipamento
 Por forma a garantir o cumprimento da sua missão, as EAT deverão ser dotadas de:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Meios de transporte com capacidade tática (preferencialmente);
Equipamento de comunicações rádio e móvel;
Equipamento de Proteção Individual;
Kit de alimentação e primeiros socorros;
Equipamento informático (computador ou tablet);
Equipamento fotográfico;
Equipamento de georreferenciação;
Equipamento diverso (ex. cordas, tinta ou lata de spray para marcar o edificado ou a
infraestrutura);
ix.
Cartografia.
Acionamento
 As EAT são acionadas à ordem do PCDis, que trata a informação recebida pelas equipas.
Tabela 21 – Equipas de Avaliação Técnica

4.3 – LOGÍSTICA
Os serviços da Câmara Municipal de Alcanena envolvidos nas operações de socorro,
bem como os restantes Agentes da Proteção Civil e demais entidades intervenientes
são responsáveis por suprir as suas próprias necessidades logísticas iniciais
nomeadamente quanto a alimentação, combustíveis, manutenção e reparação de
equipamentos, transportes e material sanitário.
Em operações de emergência mais prolongadas e é destas que o PMEPC trata, e que
requeiram portanto um apoio logístico efetivo e organizado, o Grupo de Logística da
CMPC assume as ações de apoio logístico das operações sob as indicações do(a)
Diretor(a) do Plano ou do seu substituto legal.
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4.3.1 – APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE INTERVENÇÃO
No que respeita ao apoio logístico a prestar às forças de intervenção, importa salientar
as diferentes necessidades logísticas existentes numa emergência.
O Grupo de Logística estabelecerá os procedimentos para a requisição e mobilização
dos meios e recursos.

Apoio logístico às Forças de Intervenção
Estrutura de Coordenação
Responsável – Grupo de Logística da CMPC assume as ações de apoio logístico das operações sob as
indicações do(a) Diretor(a) do Plano
Substituto – As entidades que compõem a CMPC serão sempre responsáveis pela coordenação dos
meios logísticos, podendo em caso de necessidade pedir apoio a entidades externas
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 Câmara Municipal de Alcanena
 Luságua
 Juntas de Freguesia
 EDP
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 Infraestruturas de Portugal (IP)
 Bombeiros Voluntários de Minde
 Portugal Telecom (PT)
 Operadoras de telemóvel
 Operadores de transporte e empreiteiros
 Empresas de venda de combustível
 Associações empresariais
 Forças Armadas
 CDOS de Santarém
 IPSS que atuam no Concelho
 Grupos de Voluntários
 Agrupamento 867 e 1336 do Corpo
Nacional de Escutas
 Serviço de Segurança Social
 Restaurantes
Prioridades de Acão
Assegurar as necessidades logísticas das forças de intervenção, nomeadamente quanto a
alimentação, distribuição de água potável, combustíveis, transportes, material sanitário, e
outros artigos essenciais à prossecução das missões de socorro, salvamento e assistência
 Garantir o contacto com entidades que comercializem bens de primeira necessidade e a
entrega de bens e mercadorias necessárias
 Prever a confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em ações de socorro
Instruções de Coordenação
Alimentação e alojamento
 A alimentação e alojamento do pessoal das Entidades e Organismos do Estado intervenientes
nas operações são a cargo destas. A alimentação do pessoal voluntário, que o deseje, será da
responsabilidade do SMPC.
 Os Bombeiros Municipais de Alcanena providenciarão, numa primeira fase, a alimentação do


Elaborado
Câmara Municipal de Alcanena

Verificado
Comissão Municipal de Proteção Civil de
Alcanena

O(A) Director(a) do Plano
Fernanda Maria Pereira Asseiceira

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE ALCANENA
Serviço Municipal de Proteção Civil | Comissão Municipal de Proteção Civil
Edição: 1/2017
Revisão: 2ª
Página 98 de 199









pessoal e o reabastecimento de água do pessoal envolvido nas operações de socorro
Logo que a situação evolua, a alimentação do pessoal e o reabastecimento de água do pessoal
envolvido nas operações de socorro fica a cargo do SMPC, através de verbas disponibilizadas
para o efeito
A distribuição de alimentação e água potável ao pessoal envolvido nas operações de socorro
poderá ser efetuada pelos serviços da Câmara Municipal, apoiando-se, em caso de
necessidade, nas IPSS que atuam no Concelho e na bolsa de voluntariado
A alimentação e alojamento dos Delegados da CMPC será responsabilidade das respetivas
entidades a que pertencem. Em situações de manifesta necessidade, e caso o(a) Presidente da
Câmara Municipal de Alcanena assim o entenda, a alimentação poderá ser assegurada pelo
Município de Alcanena
Em caso de necessidade deverá recorrer-se a empresas de catering e a restaurantes do
Concelho

Combustíveis e lubrificantes
 Os combustíveis e lubrificantes necessários para as operações de emergência ficarão a cargo
dos diferentes agentes e entidades intervenientes
 Em casos de necessidade e por aprovação do(a) Diretor(a) do Plano, estes são obtidos no
mercado local (ou em local designado pelo SMPC) pelas Entidades e Organismos
intervenientes. Estas serão liquidadas posteriormente, pelo Câmara com verbas consignadas
para o efeito.
 O Município de Alcanena tem acordo de fornecimento de combustível com a CEPSA de
Alcanena.
Manutenção e reparação de equipamentos
 Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio ficarão responsáveis pela
reparação das suas viaturas e equipamentos
 Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio, caso verifiquem não
conseguir reparar através de meios próprios os seus equipamentos, e caso estes sejam
essenciais para as ações de socorro a desenvolver, poderão pedir auxílio à Câmara Municipal
de Alcanena para que esta acione meios que permitam a sua reparação
 A reparação das infraestruturas básicas essenciais para a atividade dos agentes da proteção
civil e organismos e entidades de apoio será responsabilidade das entidades responsáveis
pelas mesmas (EDP, operadoras de telecomunicações, etc.). No entanto, em situações
extraordinárias, e caso tal se revele critico para o sucesso das operações de emergência, a
reparação de infraestruturas básicas poderão ser realizadas pelos serviços técnicos da Câmara
Municipal de Alcanena ou por entidades privadas contratadas por esta.
Transporte
 Serão estabelecidos procedimentos para a requisição e mobilização de meios e funcionamento
dos mesmos. Sempre que suficientes serão utilizados os meios próprios da Câmara, no caso de
se verificar que são insuficientes serão contactos os operadores de transportes a operar no
Concelho (Rodoviária do Tejo), sempre com a coordenação da CMPC, com o apoio do SMPC.
Material Sanitário
 O material sanitário está a cargo das Entidades e Organismos próprios intervenientes no
acidente ou catástrofe.
 Poderão ser constituídos nas instalações do Centro de Saúde e das Forças de Socorro, postos
de fornecimento de material sanitário através de requisição devendo os pedidos dar entrada
na CMPC.
 As entidades que compõem a CMPC deverão disponibilizar locais próximos do teatro de
operações, equipados com instalações sanitárias, como são exemplo os edifícios pertencentes
à administração pública.
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Material de Mortuária
 A Autoridade de Saúde do Município poderá requisitar, caso se verifique necessário, materiais
e equipamentos ao (à) Diretor(a) do Plano
 São estabelecidos os seguintes locais de reunião de material mortuário: Capelas funerárias do
concelho; Capelas dos cemitérios do concelho; Juntas de Freguesia e outros locais indicados
no decorrer das operações.
Evacuação de Vitimas e Tratamento Hospitalar
 Será utilizada a estrutura do Centro de Saúde Alcanena e hospitalar, Centro Hospitalar Médio
Tejo – Hospital Rainha Santa Isabel em Torres Novas, podendo ser reforçado com Hospitais de
Campanha ou Postos de Socorro montados por forças provenientes do exterior.
Outros artigos essenciais
 Poderão ser solicitados ao responsável pela logística, mediante pedido, os artigos julgados
necessários para as ações de proteção civil.
Zonas de Apoio e de Concentração e Reserva e de Receção de Reforços
 Zona de Apoio – é uma zona adjacente à Zona de sinistro, de acesso condicionado, onde se
concentram os meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte dos meios de
intervenção ou onde estacionam meios de intervenção para resposta imediata. Deverá
localizar-se em área com facilidade no controlo de acessos, mas que o acesso por parte dos
intervenientes seja facilitado à zona de sinistro.
 Zona de Concentração e Reserva – é uma zona do Teatro de Operações onde se localizam
temporariamente meios e recursos disponíveis sem missão imediato, onde se mantém um
sistema de apoio logístico e assistência pré-hospitalar e onde têm lugar as concentrações e
trocas de recursos pedidos pelo posto de comando operacional. Deverá localizar-se numa área
próxima da Zona de Apoio, ser ampla e, preferencialmente, com acesso à rede de
abastecimento de água e a instalações sanitárias.
Esta zona só é definível aquando da ocorrência em concreto, uma vez que deverá localizar-se
na proximidade do Teatro de Operações (onde ocorreu de facto o acidente).
 Zona de Receção de Reforços – é uma zona de controlo e apoio logístico, sob a
responsabilidade do centro de coordenação de operações distrital da área onde se desenvolve
o sinistro, para onde se dirigem os meios de reforço atribuídos pelo CCON antes de atingirem
a Zona de Concentração e Reserva no Teatro de Operações.
Tabela 22 – Procedimentos de apoio logístico às forças de intervenção

4.3.2 – APOIO LOGÍSTICO ÀS POPULAÇÕES
O apoio logístico às populações será da responsabilidade da CMPC com apoio do
SMPC, e com a colaboração de várias entidades, nomeadamente os vários serviços da
Câmara Municipal de Alcanena, Juntas de Freguesia, Instituições de Solidariedade
Social, entre outras.
Outras entidades, como o Centro de Saúde, Agrupamento 867 e 1336 do Corpo
Nacional de Escutas, Exército, Escolas do Concelho e outras empresas/organismos
sedeados no Concelho, que integram o Grupo de Logística.
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Os centros de alojamento, os quais deverão ser ativados pelo(a) diretor(a) do PMEPC
em função da localização das áreas evacuadas e das suas condições de utilização,
devem estar providos de condições mínimas de apoio quanto a dormidas, alimentação
e higiene pessoal, bem como de acessos e parqueamento.
Estes centros deverão também funcionar como pontos de reunião destinados ao
controlo dos residentes para despiste de eventuais desaparecidos.
Na atividade de apoio logístico às populações procede-se á criação das ações
destinadas à obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento de donativos,
bem como o controlo e emprego de pessoal voluntário não especializado. Esta
atividade deve manter-se ativa durante a fase de reabilitação, encontrando-se
dependente da intensidade do acontecimento.
Prevendo a coordenação da assistência àqueles que não tenham acesso imediato a
bens essenciais de sobrevivência, adiante estabelecem-se procedimentos para a
requisição e mobilização dos meios e bens essenciais, em caso de necessidade, para a
população evacuada ou desalojada.

Apoio logístico às Populações
Estrutura de Coordenação
Responsável – CMPC com apoio do SMPC, e com a colaboração de várias entidades, nomeadamente os
vários serviços da Câmara Municipal de Alcanena, Juntas de Freguesia, Instituições de Solidariedade
Social, entre outras.
Substituto – O CDOS de Santarém poderá substitui-se à CMPC caso esta não tenha as condições
mínimas de operacionalidade
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 Câmara Municipal de Alcanena
 Operadores de transporte e empreiteiros
 Juntas de Freguesia
 Associações empresariais
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 Forças Armadas
 Bombeiros Voluntários de Minde
 CDOS de Santarém
 GNR
 IPSS que atuam no Concelho
 Serviço de Segurança Social
 Grupos de Voluntários
 Agrupamento 867 e 1336 do Corpo
Nacional de Escutas
 Restaurantes
 Farmácias
 Autoridade de Saúde do Município
 Centro de Saúde de Alcanena
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Sapadores Florestais
Agrupamento de Escolas de Alcanena

Prioridades de Acão
Assegurar a ativação dos Centros de Acolhimento e de abrigos temporários da população
deslocada e informar as forças de socorro e os cidadãos da sua localização através dos canais
disponíveis e mais apropriados.
 Garantir a segurança dos Centros de Acolhimento e dos abrigos temporários da população
deslocada.
 Assegurar as necessidades logísticas da população deslocada, nomeadamente quanto a
alimentação, distribuição de água potável, agasalhos, transporte, material sanitário e outros
artigos essenciais ao seu bem-estar.
 Garantir o contacto com entidades que comercializem alimentos confecionados, bens de
primeira necessidade e assegurar a entrega dos bens e mercadorias necessárias nos Centros
de Acolhimento (locais para onde se deslocou temporariamente a população residente nos
locais mais afetados).
 Garantir o registo de todas as pessoas que se encontram nos Centros de Acolhimento e nos
abrigos temporários.
 Organizar a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha para assistência à
emergência.
Instruções de Coordenação
Alojamento
 Os Centros de Acolhimento da população deslocada e os abrigos temporários (locais seguros
onde a população poderá aguardar até ser deslocada para suas casas) ativados pela CMPC
constituem locais onde se procede ao apoio da população afetada.
 A GNR garante a segurança da população presente nos Centros de Acolhimento ou nos abrigos
temporários.
 Os Centros de Acolhimento da população deslocada deverão apresentar todas as condições
mínimas de apoio (balneários, instalações sanitárias e locais amplos para a distribuição de
colchões), bons acessos e parqueamento.
 O alojamento deverá ser feito de acordo com a necessidade de cada caso, tendo-se em
especial atenção a faixa etária das vítimas, o número de pessoas por agregado familiar e a
existência ou não de outras alternativas de alojamento.
 Para além da utilização de instalações sob administração pública (por exemplo pavilhões
desportivos) e de empreendimentos turísticos poderá recorrer-se à montagem de tendas de
campanha, solicitando para tal apoio ao CDOS.
 Ter como limite máximo 100 pessoas por Centro de Acolhimento (recomendações surgidas
após análise dos procedimentos adotados no sismo de Áquila em 2009, onde os campos
contendo mais de 150 pessoas se tornaram de difícil gestão).
Alimentação e água potável
 A satisfação das necessidades de alimentação e água potável da população deslocada ficará a
cargo da Câmara Municipal de Alcanena
 A distribuição de água potável pela população do concelho que não tem acesso à água da rede
pública deverá ser efetuada recorrendo a camiões cisterna dos Corpos de Bombeiros. Poderá
ainda recorrer-se à distribuição de água engarrafada, ficando as despesas desta operação a
cargo da Câmara Municipal de Alcanena.
 A distribuição de alimentos e água potável ao pessoal envolvido nas ações de acolhimento da
população deslocada ficará a cargo da Câmara Municipal de Alcanena. No entanto, sempre
que possível, os organismos e entidades de apoio, caso possam recorrer a meios próprios,
deverão faze-lo de modo a não sobrecarregar a organização logística de emergência.
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Em caso de necessidade deverá recorrer-se a empresas de catering e a restaurantes do
Concelho.
Agasalhos
 A distribuição de agasalhos pela população deslocada será responsabilidade da Câmara
Municipal de Alcanena
 A Câmara Municipal de Alcanena deverá, numa primeira fase, avaliar a disponibilidade de
distribuição de agasalhos por parte de IPSS e Instituto de Segurança Social I.P. Alcanena. Caso
recorrendo a meios próprios e a entidades e organismos de apoio não se consiga obter o
número de agasalhos suficientes para satisfazer as necessidades da população deslocada
deverá recorrer-se a entidades privadas, sendo as despesas suportadas pela Câmara Municipal
de Alcanena.
Transporte
 Em caso de evacuação será necessário disponibilizar transportes para deslocação das pessoas
para locais mais seguros, ou para os abrigos temporários. A requisição dos meios de
transporte e a coordenação da população ficará a cargo da CMPC, a qual se apoiará no SMPC.
Quando os meios de transporte do Município não forem suficientes serão contratadas
empresas de transporte privadas.
 As despesas serão liquidadas pela Subunidade de Gestão Financeira, Patrimonial e Controlo
Orçamental (SGFPCO).
 Já as normas de evacuação das populações serão estabelecidas pelos Agentes de Proteção
Civil responsáveis pela manutenção da lei e da ordem e de movimentação das populações
(Guarda Nacional Republicana).
Identificação das zonas de apoio à população
 Ver Parte III – Alojamentos e acolhimentos
Tabela 23 – Procedimentos de apoio à população

4.4 – COMUNICAÇÕES
Na área das comunicações estabelece-se os meios e os procedimentos, bem como as
responsabilidades dos serviços, agentes, entidades e organizações de apoio, em
operações de proteção civil, no que respeita às comunicações entre a CMPC, o Posto
de Comando Operacional (PCO) e as forças de intervenção.
A nível nacional, a organização das comunicações assenta no princípio da
intercomunicabilidade entre o CNOS e os CDOS, e entre estes e os postos de comando
operacional, ou seja, a centralização da organização e gestão de todas as
comunicações será efetuada no CDOS. Deste modo garante-se a ligação hierarquizada
com todos os postos de comando operacionais instalados no terreno, veículos não
integrados em teatros de operações, responsáveis operacionais aos diversos níveis,
oficiais de ligação das diversas entidades, e com as equipas de apoio de outras
entidades públicas ou privadas.
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Comunicações
Estrutura de Coordenação
Responsável – Comandante de Operações de Socorro.
Substituto – Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 Câmara Municipal de Alcanena
 Operadoras de telecomunicações (rede
fixa e móvel)
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 CDOS de Santarém
 Bombeiros Voluntários de Minde
 Forças Armadas
 GNR
 INEM
Prioridades de Ação
 Estabelecer um Plano de Comunicações que permita a troca de informação entre todas as
entidades intervenientes e consequente, o efetivo exercício das funções de comando, controlo
e coordenação da operação.
 Auxiliar nas ações de operacionalização dos meios de comunicação
 Manter um registo atualizado do estado das comunicações e dos constrangimentos existentes.
Instruções de Coordenação
Organograma das comunicações






No teatro de operações competirá ao comandante das operações de socorro estabelecer o
plano de comunicações e definir, em articulação com o CDOS, os canais de comando, táticos e
de manobra. Cada teatro de operações deverá ser considerado como um núcleo isolado,
sendo que qualquer contacto rádio com e a partir do mesmo será feito em exclusivo através
do Posto de Comando Operacional e pelo CDOS.
O COS deverá ainda ter sempre em conta as normas técnicas para a utilização da Rede
Estratégica de Proteção Civil (REPC), a qual permitirá a ligação com o SMP, Agentes de
Proteção Civil (APC) e organismos e entidades de apoio em situações de emergência.
A figura 7 representa esquematicamente a organização das comunicações em caso de
emergência.
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Figura 7 – Organização das Comunicações em caso de emergência










O sistema de comunicações tem por base os meios dos diferentes agentes de proteção civil,
organismos e entidades de apoio, cabendo a cada um daqueles assegurar as comunicações
entre os elementos que os constituem, e auxiliar, em caso de necessidade, nas comunicações
a estabelecer entre outras entidades, a CMPC e o CDOS. Os vários elementos que constituem
estes dois últimos organismos deverão garantir que se encontram permanentemente
contactáveis, sendo sua obrigação conhecer e dar a conhecer os procedimentos a seguir para
comunicarem entre si.
Imediatamente após a ocorrência de acidente grave ou catástrofe, devem ser efetuados testes
de comunicações em todos os sistemas e com todas as entidades intervenientes de modo a
coloca-las por um lado imediatamente em estado de prontidão e por outro para avaliar
constrangimentos.
Os elementos que se apresentem na CMPC estabelecerão contacto com as organizações a que
pertencem por canais próprios ou através dos meios disponíveis nas instalações designadas
para a reunião da CMPC
No Posto de Comando Operacional as ligações entre as diferentes entidades (por exemplo
entre Corpos de Bombeiros e GNR) poderão ser garantidas através de oficiais de ligação
(metodologia que permitirá ultrapassar as dificuldades de comunicação entre os sistemas
privados de radiocomunicações das várias entidades).
No caso de se verificar a necessidade de se evacuarem locais e proceder ao realojamento da
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população afetada em centros de acolhimento temporário, as comunicações poderão ser
efetuadas através do serviço telefónico (fixo ou móvel) ou, no caso que se considere ser mais
útil, caso aquelas infraestruturas se encontrem danificadas, recorrendo à rede das forças de
segurança destacadas para esses locais (equipamento móvel).
Em caso de necessidade, será montado um serviço de estafetas, a guarnecer pela Guarda
Nacional Republicana, Exército e pelo Agrupamento 867 e 1336 do Corpo Nacional de Escutas.
A coordenação da componente de comunicações fica a cargo do SMPC.
O sistema de comunicações previstas no PMEPC utiliza infraestruturas de telecomunicações
públicas e privadas. As telecomunicações de uso público agrupam-se em rede do serviço
telefónico fixo e móvel e rede de telefax, e as telecomunicações privadas são constituídas
pelas redes de radiocomunicações de Proteção Civil e dos Agentes de Proteção Civil.
O fluxo de informação necessária à ação articulada das várias entidades intervenientes nas
ações de socorro (fora dos TO) será assegurado pelos representantes presentes na CMPC.
Os operadores das redes comerciais, fixa e móvel, deverão disponibilizar um relatório de
situação onde conste eventuais áreas de cobertura afetada, níveis de saturação e tempos de
reposição. Deverão ainda estar preparados para assegurar o restabelecimento e o reforço das
comunicações telefónicas, garantir prioridades de acesso aos endereços correspondentes a
serviços e entidades essenciais e colaborar na redução/eliminação do trafego existente na(s)
zona(s) de sinistro.
Os operadores das redes comerciais, fixa e móvel, caso necessitem de maquinaria de apoio
para o rápido restabelecimento das infraestruturas afetadas consideradas críticas para as
operações de socorro, deverão indicá-lo à CMPC de modo a que esta possa desencadear os
necessários procedimentos para a mobilização dos mesmos.

Listagem dos canais
 A Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC) apresenta uma cobertura a nível nacional, com
interligação entre o Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS), na sede da
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os dezoito Comandos Distritais de Operações
de Socorro (CDOS) do continente (1 por capital de distrito), o Serviço Municipal de Proteção
Civil (SMPC) e ainda os diferentes agentes de proteção civil (GNR, PSP, INEM, FORÇAS
ARMADAS, etc.).
 O SMPC, os Corpos de Bombeiros, os diversos Agentes de Proteção Civil bem como outras
entidades especificamente autorizadas pela ANPC para o efeito, têm acesso à REPC, no
respeito pelos procedimentos estabelecidos na sua utilização, conforme estabelecido na
Norma de Execução Permanente (NEP) Nº 042 de 15FEV07.
 Além da REPC encontra-se também disponível a Rede Operacional dos Bombeiros (ROB) em
que o controlo é efetuado a partir do CDOS. De acordo com a ANPC, a ROB divide-se em 4
conjuntos de canais:
 De comando Distrital, para assegurar a ligação entre os veículos operacionais, os
quartéis de bombeiros e o respetivo CDOS;
 De comando, que no teatro de operações assegura a ligação entre o Posto de
comando Operacional, as frentes, os sectores e as zonas de concentração e reserva;
 Táticos, que no teatro de operações assegura a ligação entre os sectores e os grupos
de combate e ou veículos operacionais isolados;
 De manobra, que no teatro de operações assegura a ligação entre os grupos de
combate, os veículos operacionais e as respetivas equipas.
 Para além dos Corpos de Bombeiros, têm acesso à ROB em canal de manobra, outras
entidades, especificamente autorizados pela ANPC, que possuam meios de supressão de
incidentes e estejam empenhados em operações conjuntas com os Corpos de Bombeiros.
 Além destas redes encontra-se em fase de implementação o Sistema Integrado de Redes de
Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP). De acordo com o Decreto-lei nº 167/2006, de
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16 de Agosto, o SIRESP é um sistema único de comunicações, baseado numa só infraestrutura
de telecomunicações nacional, partilhado, que deve assegurar a satisfação das necessidades
de comunicações das forças de segurança e emergência, satisfazendo a intercomunicação e a
interoperabilidade entre as diversas forças e serviços e, em caso de emergência, permitir a
centralização do comando e da coordenação. No município de Alcanena já estão integrados
em alguns APC este sistema, tais como Bombeiros, GNR e Sapadores Florestais.

Frequência rádio
Rede
Rede Operacional
dos Bombeiros
(semi-duplex)
Rede Operacional
dos Bombeiros
(simplex)

Rede Estratégica de
Proteção Civil (semiduplex)

Canal
146
147
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
141
142

Designação
B Tomar
Santarém
B Almeirim

Tx
168.4250
168.1750

Rx
168.4250
168.1750

Manobra

152.5875
152.6000
152.6125
152.6250
152.6750
152.6875
152.7000
152.7125
152.7250
152.7375
152.9250
152.9375
152.9500
152.9625
152.9750
166.9750
168.9125

152.5875
152.6000
152.6125
152.6250
152.6750
152.6875
152.7000
152.7125
152.7250
152.7375
152.9250
152.9375
152.9500
152.9625
152.9750
173.5750
173.5125

Comando

Tático

Santarém

M 01
M 02
M 03
M 04
M 05
M 06
M 07
C 01
C 02
C 03
T 01
T 02
T 03
T 04
T 05
PC Aire
PC Mação

Tabela 24 – Procedimentos relativos a Comunicações
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4.5 – INFORMAÇÃO PÚBLICA
A difusão da informação pública é difundida com o objetivo de divulgar os riscos
potenciais e as medidas de autoproteção a adotar no sentido de prevenir ou minimizar
os efeitos das ocorrências.

Informação pública
Estrutura de Coordenação
Responsável – Diretor(a) do PMEPC – Presidente da Câmara Municipal de Alcanena
Substituto – Vereador do Pelouro da Proteção Civil
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 Câmara Municipal de Alcanena  Serviço de Segurança Social
Gabinete de Comunicação Protocolo e
 Instituto da Conservação da Natureza e
Relações Externas
das Florestas (ICNF)
 Juntas de Freguesia
 CDOS Santarém
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 IPSS que atuam no Concelho
 Bombeiros Voluntários de Minde
 Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
 GNR
 Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA)
 Centro de Saúde de Alcanena
 Autoridade de Saúde do Município
 Órgãos de Comunicação Social
Prioridades de Ação
 Assegurar que a população é mantida informada de forma contínua, de modo a que possa
adotar as instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais convenientes.
 Assegurar a divulgação à população da informação disponível, incluindo números de telefone
de contacto (em particular de linhas da Câmara Municipal de Alcanena geridas pelo Gabinete
de Comunicação Protocolo e Relações Externas), indicação de pontos de reunião ou centros de
pontos de reunião ou centros de deslocados/assistência, lista de desaparecidos, mortos e
feridos, locais de acesso interdito ou restrito e outras instruções consideradas necessárias.
 Divulgar informação à população sobre locais de receção de donativos e locais para inscrição
para serviço voluntário.
 Garantir a ligação com os órgãos de comunicação social e preparar, com periodicidade
determinada (inferior a 24horas), comunicados a distribuir.
 Organizar, preparar e realizar conferências de imprensa por determinação do(a) Diretor(a) do
Plano.
 Organizar visitas dos órgãos de comunicação social ao teatro de operações garantindo a sua
receção e acompanhamento.
 Garantir a articulação entre as informações divulgadas pelo(a) Diretor(a) do Plano e pela ANPC
(CDOS ou CNOS).
Instruções de Coordenação
 O(A) Diretor do PME é o responsável pela definição dos conteúdos dos comunicados à
comunicação social.
 A ligação em permanência do(a) Diretor(a) do PMEPC com o CDOS garante a uniformização da
informação a disponibilizar aos órgãos de comunicação social.
 O(A) Diretor(a) do PMEPC apoia-se no Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações
Externas e no SMPC da Câmara Municipal de Alcanena para preparação de conferências de
imprensa, comunicados à comunicação social e na divulgação de informação à população
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através de meios próprios.
As conferências de imprensa deverão ser efetuadas pelo(a) Presidente da Câmara Municipal
de Alcanena ou pelo Vereador do Pelouro da Proteção Civil. Em casos excecionais, poderá ser
efetuado pelo Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena que é por inerência o
COM.
O Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações Externas da Câmara Municipal de Alcanena
garante a ligação com os órgãos de comunicação social, diligenciando para que sejam emitidos
na íntegra e em tempo útil, os avisos, comunicados, notas de imprensa e outras formas de
difusão de informações, no âmbito da sua missão de serviço público. Para o efeito deverão ser
elaborados comunicados de imprensa, com base no modelo de comunicado apresentado na
Parte III.
A informação a disponibilizar deverá esclarecer a população sobre o evoluir da situação de
acidente grave ou catástrofe e as ações que se estão a desenvolver para a resolução da
mesma. Deverá ainda indicar-se os procedimentos de segurança, autoproteção e de ajuda às
ações de socorro a serem seguidos pela população, bem como os locais de concentração local,
número de telefone para a obtenção de informação, locais para a receção de donativos e de
inscrição para o serviço de voluntariado bem como instruções para regresso de populações
evacuadas.
O aviso às populações, no caso de este não ser possível com recurso aos órgãos de
comunicação social, nomeadamente, televisões e estações de rádio nacionais, regionais e
locais, Internet e rede telefónica fixa e móvel, deverá ser feito com recurso a:
 Sirenes dos quartéis de bombeiros do Concelho;
 Avisos sonoros difundidos através dos altifalantes dos veículos das forças de
segurança e corpos de bombeiros;
 Sinos das igrejas;
 Megafones;
 Pessoalmente, através dos membros das equipas envolvidas na gestão da
emergência;
 Pessoal das Juntas de Freguesia e pessoal voluntário.
Quando a ocorrência atingir uma área superior à do Concelho de Alcanena, a informação
pública poderá vir a ser veiculada através das estações de televisão e de radiodifusão
nacionais.
A GNR informa a população presente nas áreas sob sua jurisdição sobre os locais para onde se
deverão deslocar, as áreas interditas e procedimentos a adotar para facilitar as ações de
socorro e salvamento em curso.
A periodicidade da divulgação da informação é da responsabilidade do(a) Diretor(a) do PME
devendo, contudo, ser feito pelo menos um press release diário.
As conferências de imprensa deverão ser realizadas no local da reunião da CMPC por forma a
que o(a) Diretor(a) do PMEPC não tenha que se deslocar propositadamente para o efeito.
Os comunicados a disponibilizar pelo Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações Externas
da Câmara Municipal de Alcanena aos órgãos de comunicação social deverão ir sempre
assinados pelo(a) Presidente da Câmara Municipal de Alcanena ou pelo seu substituto.
A periodicidade dos comunicados será definida pelo(a) Diretor(a) do PMEPC devendo ser igual
ou superior a uma hora e inferior a quatro (mesmo que não se tenha verificado alterações
relativamente ao evoluir da situação).
Cada elemento de ligação da CMPC deverá disponibilizar dados ao Gabinete de Comunicação
Protocolo e Relações Externas da Câmara Municipal de Alcanena, com uma periodicidade de
não superior a duas horas.
Para além dos comunicados a distribuir pela comunicação social (rádios e imprensa escrita), a
Câmara Municipal de Alcanena, através do Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações
Externas do Município, deverá disponibilizar uma linha telefónica para prestar esclarecimentos
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à população e colocar informação na sua página da Internet. Este serviço terá por finalidade
informar se a pessoa procurada consta dos registos de população alojada em abrigos
temporários e indicar as ações de autoproteção e de colaboração com os agentes de proteção
civil a adotar.
 O Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações Externas do Município de Alcanena
encontra-se em permanente ligação com a Autoridade de Saúde do Município de modo a
obter e centralizar toda a informação relativa à identificação e localização de feridos,
promovendo os contactos entre familiares.
 O SMPC apoia tecnicamente a ação do Gabinete de Comunicação Protocolo e Relações
Externas do Município de Alcanena.
 As entidades de apoio eventual (ICNF, APA e IPMA) disponibilizam informação de carácter
técnico considerada útil pelo(a) Diretor(a) do PME na preparação de informação a divulgar à
população.
Tabela 25 – Procedimentos de Gestão da informação Pública

O sistema de aviso às populações será efetuado de modo a sensibilizar os cidadãos
para os eventuais riscos, divulgando medidas de autoproteção e de colaboração com
as autoridades.
O aviso à população deverá ser mais abrangente, de modo a informar todos os
munícipes em risco, através de outros meios, como por exemplo sirenes, viaturas com
megafones, rádio local ou através do contacto porta a porta. As populações deverão
ser informadas sobre as zonas potencialmente afetadas, os itinerários de evacuação,
os locais de abrigo onde se devem dirigir e o que devem levar consigo e medidas
acrescidas de autoproteção.
Os meios a adotar serão em função da extensão da zona afetada, do tipo, dimensão e
dispersão geográfica da população a avisar, da proximidade geográfica dos agentes de
proteção civil e dos meios e recursos disponíveis.
No caso do sistema de aviso utilizado serem as sirenes instaladas nos Bombeiros
Municipais de Alcanena ou Voluntários de Minde, o aviso à população deverá ser feito
através de toques intermitentes de cinco segundos (durante um minuto), Esta
sequência de toques deverá ser repetida por cinco vezes, intervaladas entre si.
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Dado que o aviso à população é uma ação crucial para minorar o número de vítimas, e
que é difícil que qualquer dos meios selecionados, por si, abranja toda a população
potencialmente afetada, está prevista a redundância de meios de aviso.

4.6 – CONFINAMENTO E/OU EVACUAÇÃO
Confinamento e/ou Evacuação
Estrutura de Coordenação
Responsável – Guarda Nacional Republicana (GNR)
Substituto – uma vez que esta ação envolve necessariamente forças de segurança não se indica outra
entidade em sua substituição
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 Câmara Municipal de Alcanena – SMPC e
 Serviço de Segurança Social
Divisão de Desenvolvimento Humano e
 IPSS que atuam no Concelho
Social (DDHS)
 Centro de Saúde de Alcanena
 Juntas de Freguesia
 Agrupamento de Escolas de Alcanena
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 Agrupamento 867 e 1336 do Corpo
 Bombeiros Voluntários de Minde
Nacional de Escutas
 GNR
 Empreendimentos turísticos
 Operadores de transporte
 Forças Armadas
 FEB
 Restaurantes
Prioridades de Ação
 Orientar e coordenar as operações de movimentação e/ou confinamento das populações,
designadamente as decorrentes das evacuações.
 Difundir junto das populações recomendações de confinamento e/ou evacuação, por via
direta (pessoalmente), ou através de megafone, ou através da comunicação social.
 Ativar os Abrigos Temporários.
 Definir itinerários primários de evacuação.
 Garantir o controlo das vias de circulação de modo a não afetarem as movimentações das
forças de intervenção e da população deslocada.
 Garantir uma rápida, ordeira e segura deslocação da população afetada.
 Controlar o acesso às zonas afetadas e aos Abrigos Temporários.
Instruções de Coordenação
Evacuação
 A evacuação de determinada área deverá ser proposta pelo Comandante das Operações de
Socorro e validada pelo(a) Diretor(a) do Plano.
 A evacuação da população afetada por sinistro é coordenada pela GNR, abrindo os necessários
corredores de circulação de emergência e dos itinerários de evacuação. A GNR garantirá a
movimentação organizada e em segurança, orientando o tráfego em redor do local de sinistro
de modo a que este não interfira com a evacuação, nem com a mobilidade das forças de
intervenção.
 A GNR deverá determinar a convocação do pessoal de folga, se necessário.
 As forças de segurança apoiam-se nos Corpos de Bombeiros Municipais de Alcanena e
Voluntários de Minde.
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Após a definição das zonas a evacuar, o tráfego rodoviário externo deverá ser reencaminhado
pelas Forças de Segurança, as quais poderão criar barreiras de encaminhamento de tráfego.
O Posto de Comando Operacional, com apoio da CMPC, elabora, com urgência máxima, um
plano de evacuação do qual deverá constar a zona a evacuar, o tempo dentro do qual a
evacuação deve estar terminada, a estimativa do número de deslocados, o método de aviso à
população, os meios de transporte para os deslocados, as instalações a serem usadas como
abrigo temporário e as vias através das quais a população deverá ser direcionada.
A evacuação das populações será efetuada para o local seguro mais próximo do local de
residência, de preferência dentro da mesma freguesia, preferencialmente espaços abertos,
como sejam campos de futebol, ou então outros espaços fechados, amplos, as igrejas, os
pavilhões gimnodesportivos, os edifícios das associações culturais e desportivas e que, no
momento, apresentem as condições de segurança adequadas e permitam o bem-estar das
populações desalojadas, em função do tempo previsto para o desalojamento.
Deverá evitar-se recorrer a escolas (embora se possam recorrer às suas instalações
desportivas) de modo a não impedir a sua operacionalização (uma das ações prioritárias será a
operacionalização das escolas de modo a permitir que os pais se encontrem disponíveis para
apoiar as ações de emergência/reabilitação).
Caso se opte por recintos a descoberto deverá garantir-se que existe o número suficiente de
tendas para acolher a população deslocada.
A GNR deverá fazer chegar ao local reboques para remover eventuais viaturas que se
encontrem a obstruir os itinerários a recorrer na evacuação.
As forças de segurança procedem de imediato à constituição de um perímetro de segurança
através do corte de trânsito e ao desimpedimento de vias que se encontrem obstruídas por
viaturas (fazer imediatamente à chegada ao local o levantamento dos acessos que apresentam
constrangimentos).
As entidades envolvidas no processo de evacuação deverão avisar a população para a
necessidade de trazerem consigo a sua documentação e medicamentos.
Disponibilizar meios de transporte para a população que não possua transporte próprio. As
forças de segurança poderão solicitar apoio à CMPC. Caso as entidades que compõem a CMPC
não possuam viaturas adequadas ou em número suficiente, a Câmara Municipal de Alcanena
procede ao aluguer de viaturas de transporte.
As forças de segurança acompanham e escoltam a população ao longo do percurso de forma a
garantir a manutenção da ordem na movimentação. Caso se considere necessário, deverão
instalar-se Postos de Controlo de Tráfego por parte das forças de segurança, ou Forças
Armadas em caso de reforço, para que a zona afetada seja evacuada mais rapidamente.
As forças de segurança acompanham e orientam a população que se desloque através de
viaturas próprias (a utilização de viaturas próprias deverá ser restringida uma vez que
dificultará o controlo do tráfego no Teatro de Operações e nos itinerários de evacuação).
Fazer chegar à zona a evacuar, como medida de precaução, uma equipa de emergência
médica para prestar apoio a feridos resultantes da ocorrência ou da movimentação da
população (possibilidade de atropelamento devido ao pânico gerado).
Proceder à desobstrução dos acessos à população a evacuar (caso existam). Caso verifique ser
necessário, a Câmara Municipal de Alcanena mobilizará maquinaria para este efeito.
As forças de segurança coordenam o controlo de acesso à zona sinistrada.
Para cada Abrigo Temporário deverá ser definido pela CMPC o responsável pelo mesmo. Os
responsáveis pela coordenação das ações de apoio à população nos Abrigos Temporários
deverão ser selecionados de entre o universo dos técnicos da Divisão de Desenvolvimento
Humano e Social (DDHS), Serviço de Segurança Social e das IPSS a operar no Concelho. Os
responsáveis pelos Abrigos Temporários deverão estar em permanente contacto com o COM,
que é por inerência o Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena.
Os responsáveis pelos Abrigos Temporários deverão identificar as carências ou necessidades
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da população, designadamente no que diz respeito a alimentos, agasalhos, alojamento, apoio
psicológico e médico, bem como identificar os deslocados, através do preenchimento de uma
ficha com a listagem de apoios que cada pessoa recebeu.
 Garantir a ligação permanente entre os Abrigos temporários e o Gabinete de Comunicação
Protocolo e Relações Externas de forma a facilitar a localização de pessoas e os contactos
familiares.
 O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas deve ser controlado pela GNR,
tendo em vista a manutenção das condições de tráfego e a segurança das pessoas e bens
Confinamento
 Compete às Forças de Segurança isolar a área de perigo, mantendo afastadas todas as pessoas
que não estão diretamente envolvidas nas operações. As equipas de emergência não
protegidas com equipamentos de proteção individual não estão autorizadas a entrar na Zona
de Isolamento;
 As Forças de Segurança, juntamente com os Órgãos de Comunicação Social, informam a
população para fechar portas e janelas, desligar todos os sistemas de ventilação, aquecimento
e refrigeração;
 Caso exista perigo de incêndio e/ou uma explosão, as Forças de Segurança, juntamente com
os Órgãos de Comunicação Social, informam a população para se manterem longe de portas e
janelas devido, ao perigo de projeção de fragmentos de vidro e de metal;
 Caso exista alteração das condições da ocorrência, compete às Forças de Segurança comunicar
à população a necessidade de evacuação ou avisar do final da situação de perigo.
Tabela 26 – Confinamento e/ou de Evacuação

4.7 – MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
Durante as operações de emergência ou reabilitação, a GNR garante que os locais de
sinistro ficam limitados aos agentes e entidades envolvidas nas operações, de modo a
salvaguardar a sua segurança e a sua operacionalidade e permitindo em simultâneo a
segurança das populações.
Todas as infraestruturas consideradas sensíveis ou necessárias às operações de
Proteção Civil (Centro de Saúde e suas extensões, Escolas, Pontos de Água, Postos de
Comando Operacionais, etc.) têm igualmente a sua segurança garantida pela GNR.
As zonas de apoio, de concentração e reserva e de receção de reforços são delimitadas
pela GNR.
Consoante a dimensão da ocorrência, poderá ser previsto o recolher obrigatório e o
patrulhamento pela GNR nas zonas evacuadas, com vista a impedir roubos pilhagens,
incluindo a possibilidade de detenção de todos os indivíduos aí encontrados sem
autorização.
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Os procedimentos com vista à segurança das instalações críticas devem prever o
destacamento de pessoal da GNR.
Para os estabelecimentos industriais e comerciais, os procedimentos a adotar podem
prever o recurso a empresas de segurança privadas da especialidade, cujos vigilantes
se devem apresentar uniformizados, à responsabilidade dos respetivos empresários.
Na tabela 27 indicam-se as entidades responsáveis pela coordenação da manutenção
da ordem pública, as entidades intervenientes, as prioridades de ação e os
procedimentos e instruções de coordenação.

Manutenção da Ordem Pública
Estrutura de Coordenação
Responsável – Guarda Nacional Republicana (GNR)
Substituto – uma vez que esta ação envolve necessariamente forças de segurança não se indica outra
entidade em sua substituição
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 GNR
 Câmara Municipal de Alcanena
Prioridades de Ação
 Garantir a manutenção ou restauração da ordem pública em situações de distúrbios, pânico e
tensões internas.
 Controlar o acesso de pessoas e veículos ao Teatro de Operações.
 Controlar acessos nos itinerários de socorro.
 Proteger os bens pessoais, impedindo roubos e pilhagens.
 Garantir a segurança de infraestruturas consideradas sensíveis ou indispensáveis às operações
de proteção civil (tais como instalações de agentes de proteção civil, unidades de saúde ou
Zonas de Concentração Local e Abrigos Temporários de população deslocada).
 Controlar e orientar o tráfego.
 Controlar o acesso a zonas sinistradas.
Instruções de Coordenação
 A manutenção da ordem pública é competência primária das forças de segurança (GNR).
 As forças de segurança (GNR) para além de garantirem a segurança no(s) teatro(s) de
operações, na deslocação das populações afetadas, nos locais de Abrigo Temporário e noutras
instalações consideradas sensíveis, deverão ter previstas ações de patrulhamento no Concelho
de modo a garantir a segurança da população (evitar alterações de ordem publica).
 Deverão ser asseguradas pelas forças de segurança as instalações da Câmara Municipal de
Alcanena, as instalações dos agentes de proteção civil (Centro de Saúde de Alcanena, GNR,
Bombeiros Municipais de Alcanena e Bombeiros Voluntários de Minde), o Tribunal, os Abrigos
Temporários e outras que se considerem necessárias. O controlo destes locais será efetuado
através de ações de patrulhamento móvel.
 A distribuição dos meios disponíveis das forças de segurança do Concelho pelas diferentes
áreas de intervenção deverá ser comunicada à CMPC, de modo a que esta possa definir
eventuais estratégias de supressão de carências, por exemplo recurso a equipas de segurança
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privadas.
As áreas e propriedades abandonadas e/ou que sofreram colapso, deverão ser protegidas
pelas forças de segurança, uma vez que podem estar sujeitas a saque ou outras atividades
criminosas.
As zonas contendo instalações comerciais ou industriais consideradas críticas (com bens
essenciais para apoio à população) deverão ser alvo de patrulhamento sempre que os meios
do dispositivo operacional assim o permitam, sendo eventualmente necessário considerar o
recurso a empresas privadas da especialidade.
Se solicitado e sempre que tenham disponibilidade para tal, as forças de segurança, deverão
apoiar as ações de outros agentes de proteção civil.
As forças de segurança poderão solicitar auxilio a outras entidades, designadamente aos
elementos do SMPC para os auxiliarem em tarefas de vigilância e de encaminhamento da
população deslocada nos Abrigos Temporários.
As forças de segurança controlam os acessos aos itinerários de socorro.
As desobstruções das vias de socorro, que se encontrem condicionadas por viaturas mal
estacionadas, deverão ser providenciadas pelas Forças de Segurança.


Perímetros de segurança
 Os teatros de operações serão vedados recorrendo, na medida do possível, e onde se
considerar pertinente, a barreiras físicas, com controlo de acessos por parte das forças de
segurança. Recorrer-se-á igualmente a patrulhamento dos teatros de operações e
condicionamento do trânsito local.

Os elementos das forças de segurança permitem o acesso ao teatro de operações de viaturas
de emergência e de proteção civil e a outras viaturas devidamente credenciadas.
 As forças de segurança garantem a segurança das pessoas e bens das zonas afetadas.
 As forças de segurança acompanham e controlam o acesso ao Teatro de Operações por parte
de órgãos de comunicação social.
Tabela 27 – Procedimentos para a Manutenção da Ordem Pública

4.8 – SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS
As operações de evacuação e transporte de vítimas devem assegurar que os
sinistrados sejam encaminhados rapidamente para os postos de triagem. Perante uma
emergência médica com elevado número de vítimas, as primeiras equipas a prestar
socorro poderão ser encarregadas, também, das tarefas de evacuação primária para os
postos de triagem que forem estabelecidos.
Neste contexto, compete ao Comandante das Operações de Socorro identificar e
informar o(a) Diretor(a) do Plano relativamente à quantidade previsível dos meios
complementares necessários para a triagem, assistência pré-hospitalar e evacuação
secundária de vítimas.
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O(A) Diretor(a) do Plano, em conjunto com a CMPC, identificam os meios necessários
para a assistência às vitimas e, em coordenação com o INEM, estabelecem a ligação
aos hospitais de evacuação, prestando informações pertinentes relativamente ao tipo
de ocorrência e ao número potencial de vítimas.
O INEM, através de meios próprios enviados para o local, pode montar e gerir postos
de triagem, de assistência pré-hospitalar e de evacuação secundária, em estreita
articulação com o(a) Diretor(a) do Centro de Saúde.
Os postos de triagem poderão ser feitos no local das ocorrências através da montagem
de hospitais de campanha, ou na situação da não necessidade de hospitais campanha
a triagem deverá ser feita no Centro de Saúde de Alcanena e hospitalar, Centro
Hospitalar Médio Tejo – Hospital Rainha Santa Isabel em Torres Novas.
Compete à Autoridade de Saúde Municipal a direção das ações de proteção da Saúde
Pública, de controlo de doenças transmissíveis, dos serviços de mortuária e a garantia
da qualidade dos bens essenciais.
Sendo necessário o reforço destes locais deverão os mesmos ser alargados às
instalações dos agentes de proteção civil, nomeadamente aos Corpos de Bombeiros
Municipais de Alcanena e Voluntários de Minde e GNR.
A coordenação da componente de serviços médicos e transporte de vítimas é da
responsabilidade do INEM, que recorrerá a meios próprios, podendo no entanto
apoiar-se nos meios de outras entidades, designadamente: o Corpo de Bombeiros
Municipais de Alcanena, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Minde (e Corpos de
Bombeiros de concelhos vizinhos) e as Forças Armadas. Todas estas entidades que
operam a nível distrital e/ou municipal ficarão responsáveis por apoiar o INEM,
quando solicitado, nas ações de serviços médicos e transporte de vitimas em caso de
emergência. O INEM deverá articular-se com o sistema nacional de proteção civil para
acionar meios adicionais de apoio, nomeadamente através do CDOS, a nível distrital,
ou através do SMPC a nível municipal.
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Em caso de ativação do PMEPC poderão verificar-se dois cenários:
Cenário 1 – a magnitude do evento não obriga à criação de um posto de triagem,
sendo os feridos deslocados diretamente do teatro de operações para unidades
hospitalares (ação coordenada pelo INEM apoiando-se ou não nas estruturas de saúde
do concelho);
Cenário 2 – o INEM, em coordenação com a Autoridade de Saúde do Município, tem
de criar um posto de triagem (os quais poderão ser as instalações do centro de saúde)
para os encaminharem para as unidades mais indicadas os indivíduos que apresentem
apenas ferimentos ligeiros e para estabilizar os feridos graves que posteriormente
serão transportados (de acordo com a disponibilidade de meios) para unidades
hospitalares (evacuação médica secundária).

Serviços Médicos e Transporte de Vitimas
Estrutura de Coordenação
Responsável – INEM
Substituto – Autoridade de saúde concelhia
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 INEM
 Forças Armadas
 Centro Hospitalar Médio Tejo – Hospital
Rainha Santa Isabel em Torres Novas
 Centro de Saúde de Alcanena
 Autoridade de Saúde do Município
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 Bombeiros Voluntários de Minde
Prioridades de Ação
 Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, nomeadamente
a triagem, estabilização e transporte de vítimas para as Unidades de Saúde.
 Caso se verifique necessário, assegurar a montagem, organização e funcionamento de Postos
Médicos Avançados onde se processarão as ações de triagem secundária.
 Caso se verifique necessário, assegurar a montagem, organização e funcionamento de
hospitais de campanha.
 Implementar um sistema de registo de vítimas desde o Teatro de Operações até à Unidade de
Saúde de destino.
 Inventariar danos e perdas nas capacidades dos serviços de saúde, bem como das que se
mantêm operacionais na Zona de Sinistro.
 Organizar o fornecimento de recursos médicos.
Instruções de Coordenação
 Nos Teatros de Operações são posicionados meios móveis do INEM para apoio imediato às
ações de socorro.
Elaborado
Câmara Municipal de Alcanena

Verificado
Comissão Municipal de Proteção Civil de
Alcanena

O(A) Director(a) do Plano
Fernanda Maria Pereira Asseiceira

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE ALCANENA
Serviço Municipal de Proteção Civil | Comissão Municipal de Proteção Civil
Edição: 1/2017
Revisão: 2ª
Página 117 de 199



A triagem primária, realizada no local afetado pelo acidente grave ou catástrofe, é
competência do INEM e Corpos de Bombeiros envolvidos nas operações.
 O INEM, os Bombeiros Municipais de Alcanena e Bombeiros Voluntários de Minde prestam os
primeiros socorros às vítimas que se encontrem nas zonas afetadas pelo acidente grave ou
catástrofe.
 O INEM determina os hospitais para onde deverão ser transportados os feridos ligeiros e
graves.
 Caso o INEM verifique a necessidade de se ativar uma zona de triagem, deverá ter em
consideração os meios disponíveis no concelho, articulando-se para tal com a Autoridade de
Saúde do Município.
 A GNR controla o acesso e garante a segurança dos postos de triagem.
 A localização das zonas de triagem é feita pelo INEM apoiando-se nas restantes entidades de
saúde do concelho, devendo encontrar-se tão perto quanto possível das zonas mais afetadas,
respeitando as necessárias distâncias de segurança.
 No Concelho de Alcanena não existem áreas com um nível de risco que justifique a definição a
priori de zonas de triagem. No entanto, será uma boa prática considerar para colocação de
postos de triagem, zonas próximas do sinistro que sejam amplas, planas e de fácil acesso,
como os campos de futebol, os quais se encontram identificados na Parte III, 1.2 –
Alojamentos e acolhimentos, 1.2.3 – Alojamento Descoberto.
 As instalações do Centro de Saúde e suas extensões poderão igualmente ser usadas para ações
de triagem de feridos, nas situações em que o acidente grave tenha ocorrido na sua
proximidade.
 As Forças Armadas colaboram, na medida das suas disponibilidades, na prestação de cuidados
de saúde de emergência.
 O INEM, apoia-se nas unidades de saúde local, devendo garantir o registo das vítimas desde o
teatro das operações, passando pelos postos de triagem ou hospitais de campanha até às
unidades hospitalares. Este registo deverá manter-se permanentemente atualizado e ser
disponibilizada ao(à) Diretor(a) do PMEPC.
 A autoridade de saúde, em articulação com o INEM, Centro de Saúde de Alcanena e Centro
Hospitalar Médio Tejo – Hospital Rainha Santa Isabel em Torres Novas (hospital de referência
para o Concelho), deverá inventariar, convocar, reunir e distribuir o pessoal dos Serviços de
Saúde, nas suas diversas categorias, de forma a reforçar e/ou garantir o funcionamento de
serviços temporários e/ou permanentes.
 As estruturas de saúde poderão recorrer a entidades de apoio como o Corpo de Bombeiros
Municipais de Alcanena e Corpo de Bombeiros Voluntários de Minde, entre outros.
 O INEM deverá articular-se com o sistema nacional de proteção civil para acionar meios
adicionais de apoio (essencialmente meios de ação médica e de transporte de vitimas),
nomeadamente através do CDOS, a nível distrital, e através da CMPC a nível municipal.
 Caso o INEM se encontre impossibilitado de fazer chegar ao Concelho equipas de emergência
médica, as ações previstas para aquela entidade são assumidas pelos serviços de saúde do
Concelho (Centro de Saúde de Alcanena) em articulação com a Autoridade de Saúde local.
 A autoridade de saúde deverá recorrer aos meios disponíveis através da CMPC para difundir
junto das populações, caso seja considerado necessário, recomendações de caracter sanitário.
 O acompanhamento clinico da população deslocada será da responsabilidade da Autoridade
de Saúde do Município.
 A distribuição de medicamentos pela população deslocada será responsabilidade da
Autoridade de Saúde do Município, coordenando-se com a CMPC.
Tabela 28 – Procedimentos para Serviços Médicos e Transporte de Vitimas
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4.9 – SOCORRO E SALVAMENTO
As intervenções iniciais face a um acidente grave ou catástrofe cabem,
prioritariamente, às forças mais próximas do local da ocorrência ou que apresentam
missão especifica mais adequada.

Socorro e Salvamento
Estrutura de Coordenação
Responsável – Comandante das Operações de Socorro (COS)
Substituto – O substituto do Comandante de Operações de Socorro será definido de acordo com o
Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 Câmara Municipal de Alcanena (SMPC,
Divisão de Desenvolvimento Sustentável e
 Bombeiros Voluntários de Minde
Urbanismo (DDSU) e Divisão de Planeamento
 GNR
e Gestão de Obras Municipais (DPGOM))
 INEM
 Forças Armadas
 Centro de Saúde de Alcanena
 Centro Hospitalar Médio Tejo – Hospital
Rainha Santa Isabel em Torres Novas
 FEB
 CDOS de Santarém














Prioridades de Ação
Definir as áreas afetadas onde deverão ser desencadeadas ações de busca e salvamento,
tendo em conta as informações disponíveis quanto ao potencial de vítimas e de sobreviventes.
Assegurar a minimização de perdas de vidas, através da ação concertada entre as entidades
intervenientes nas ações de busca, socorro e salvamento.
Assegurar a coordenação das operações de desencarceramento de vítimas.
Assegurar as operações de socorro, assistência a feridos e evacuações médicas e da população
deslocada.
Proceder á extinção e/ou controle de incêndios decorrentes do acidente grave ou catástrofe,
dando prioridades aos que poderão gerar um maior número de feridos.
Supervisionar e enquadrar operacionalmente equipas de salvamento de entidade de apoio.
Colaborar na determinação de danos e perdas.
Proceder à estabilização de edifícios (escoramento de estruturas, entre outros
procedimentos), a demolições de emergência, à contenção de fugas e derrames e ao combate
de incêndios).
Instruções de Coordenação
As informações recolhidas devem ser comunicadas ao Centro de Operações de Socorro do
Distrito de Santarém e ter em conta o disposto na tabela de gravidade que consta na Diretiva
Operacional Nacional nº 1/ANPC/2007 (estado de alerta para organizações integrantes do
SIOPS – Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro), em que o grau de gravidade
das ocorrências é tipificado por uma escala de intensidades (residual, reduzida, moderada,
acentuada e crítica).
De acordo com a legislação em vigor, o chefe da primeira equipa de intervenção assume a

Elaborado
Câmara Municipal de Alcanena

Verificado
Comissão Municipal de Proteção Civil de
Alcanena

O(A) Director(a) do Plano
Fernanda Maria Pereira Asseiceira

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE ALCANENA
Serviço Municipal de Proteção Civil | Comissão Municipal de Proteção Civil
Edição: 1/2017
Revisão: 2ª
Página 119 de 199




























função de comandante das operações de socorro que, de imediato, deve avaliar a situação e
identificar o tipo de ocorrência, o local e a extensão da ocorrência, o número potencial de
vítimas e os meios de reforço necessários.
À medida que o teatro de operações se amplia ou contrai, quando o incidente se torna mais
ou menos complexo, quando a responsabilidade primária da gestão do incidente muda entre
entidades ou quando existe normal rotatividade entre pessoas, devem prever-se os
mecanismos para a transferência de comando.
Sempre que haja 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 ter lugar. O Comando das Operações mudará sempre que a responsabilidade primária
de gestão do incidente muda entre entidades, quando o incidente se torna mais ou menos
complexo ou quando se verifica a rotatividade normal de pessoas.
Os Bombeiros Municipais de Alcanena e Voluntários de Minde asseguram primariamente as
operações de busca, socorro, salvamento e combate a incêndios.
Os Bombeiros Municipais de Alcanena e Voluntários de Minde são responsáveis pelo
desencarceramento de vítimas recorrendo a meios próprios e a meios da Câmara Municipal
(solicitados pelo COS à CMPC).
A GNR participa primariamente nas operações que se desenvolvem nas respetivas áreas de
atuação, podendo atuar em regime de complementaridade em outras, como ações de busca e
salvamento.
A GNR recorre a equipas cinotécnicas sempre que tal mostre ser necessário e possível.
O INEM assume as suas valências de socorro e salvamento após o resgate das vítimas das
zonas afetadas. Caberá ao INEM articular-se com as estruturas de saúde locais através da
autoridade de saúde do Concelho.
Caso o INEM não se encontre disponível, as ações de saúde serão desenvolvidas pelo serviço
de saúde disponível no Concelho, designadamente o Centro de Saúde de Alcanena.
As Forças Armadas participam nas operações de busca e salvamento na medida das suas
capacidades e disponibilidades e caso o seu apoio tenha sido solicitado.
O CDOS mantém-se permanentemente em contacto com o(a) Diretor(a) do PME.
O COS propõe à CMPC trabalhos de demolição ou de estabilização de infraestruturas.
As forças de segurança deslocam para a Zona de Concentração e Reserva do Teatro de
Operações viaturas de reboque para se proceder ao rápido desimpedimento de vias, caso se
verifique necessário. Em caso de necessidade as forças de segurança poderão pedir apoio
nesta tarefa à CMPC.
O Município de Alcanena em coordenação com o COS e sempre que se justifique, deverá
enviar para a Zona de Concentração e Reserva do TO maquinaria pesada para auxiliar em
eventuais ações de remoção de destroços.
Os serviços técnicos da Câmara Municipal de Alcanena divulgam ao COS informação de
caracter técnico útil para a definição de estratégias de intervenção no TO.
Os serviços técnicos da Câmara Municipal de Alcanena (Divisão de Desenvolvimento
Sustentável e Urbanismo (DDSU) e Divisão de Planeamento e Gestão de Obras Municipais
(DPGOM)), em coordenação com o COS, avaliam os danos sofridos em edifícios, depósitos de
combustíveis líquidos e gasosos, e noutras infraestruturas.
Os serviços técnicos da Câmara Municipal de Alcanena (Divisão de Desenvolvimento
Sustentável e Urbanismo (DDSU) e Divisão de Planeamento e Gestão de Obras Municipais
(DPGOM)), em articulação com o(a) Diretor(a) do PMEPC, apoiam o COS nas ações de
estabilização, demolição ou desativação de infraestruturas.
Os serviços técnicos da Câmara Municipal de Alcanena (Divisão de Desenvolvimento
Sustentável e Urbanismo (DDSU) e Divisão de Planeamento e Gestão de Obras Municipais
(DPGOM)), deverão auxiliar a CMPC na definição das medidas de emergência a desenvolver
nas áreas afetadas (estabilização de edifícios e demolições de emergência, desativação de
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depósitos de combustíveis líquidos ou gasosos, etc.).
A FEB poderá dar apoio ao COS em matéria de proteção e socorro especializadas,
designadamente, em incêndios florestais e estruturais, matérias perigosas, salvamento e
resgate, salvamento aquático, desencarceramento, escoramentos e operações específicas. A
FEB articula-se, no cumprimento das missões de intervenção no âmbito do DIOPS, a nível
nacional com o CNOS, a nível distrital com o CDOS e no local da ocorrência com o COS. A sua
intervenção no PMEPC ocorrerá sempre que for solicitado apoio ao CDOS de Santarém.
Tabela 29 – Procedimentos para Socorro e Salvamento


4.10 – SERVIÇOS MORTUÁRIOS

Em cenários com elevado número de vítimas, a recolha e o depósito de cadáveres são
tarefas muito sensíveis que devem ser levadas a cabo através de rigorosos
procedimentos, pois a sua importância é enorme nos aspetos que se prendem com a
investigação forense, quando, face ao tipo de ocorrência, haja a necessidade de a
realizar. Esta tarefa deve ser controlada pelas forças de segurança que, para tal,
colaboram com a Autoridade de Saúde, cuja instalação de morgues provisórias, para
identificação e reconhecimento de vítimas mortais e sepultamento de emergência
deverá ser feita em estrita colaboração com o Instituto Nacional de Medicina Legal
(INML). Os locais de recolha deverão ser definidos posteriormente, consoante o
número de vítimas mortais e a localização do sinistro.
As instalações mais indicadas para locais de reunião de vítimas mortais são as
instalações das associações culturais e desportivas e edifícios similares estando estes
identificados neste documento, na Parte III, e que serão selecionados pela CMPC, em
função da proximidade do local de sinistro
Devem ser escolhidas instalações onde haja um piso em espaço aberto, plano e fácil de
limpar, com boa drenagem, boa ventilação natural, provido de água corrente e energia
elétrica. Na seleção dos locais devem ser tidas em conta, ainda, as acessibilidades, as
comunicações, a privacidade, a disponibilidades e as facilidades de segurança. As
tarefas ligadas às morgues provisórias relacionam-se com o trabalho desenvolvido
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pelas equipas do Instituto Nacional de Medicina Legal, que culmina na identificação e
entrega dos corpos para serem sepultados.
Os locais que servirão para o sepultamento de emergência serão o Cemitério
Municipal de Alcanena, localizado na União das Freguesia de Alcanena e Vila Moreira,
ou os vários cemitérios da responsabilidade das Juntas de Freguesia, cuja localização
consta no mapa 12.

Mapa 12 – Distribuição dos Cemitérios no município de Alcanena

A determinação será feita em função da proximidade do sinistro relativamente à
localização dos cemitérios e em função das suas disponibilidades.
Estas ações caberão às forças de segurança e à Autoridade de Saúde do Município que
se articula com o Ministério Público e o Instituto Nacional de Medicina Legal, de modo
a preservar todas as provas necessárias para determinar as causas dos óbitos,
solicitando meios considerados necessários à Câmara Municipal de Alcanena.
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Serviços Mortuários
Estrutura de Coordenação
Responsável – Autoridade de Saúde do Município
Substituto – Em caso de extrema necessidade será a GNR a assumir a coordenação desta tarefa
Entidades Intervenientes
Entidades de Apoio Eventual
 Autoridade de Saúde do Município
 Bombeiros Municipais de Alcanena
 Instituto Nacional de Medicina Legal  Bombeiros Voluntários de Minde
(INML)
 Câmara Municipal de Alcanena
 GNR
 Forças Armadas
 Centro Hospitalar Médio Tejo – Hospital  Centro de Saúde de Alcanena
Rainha Santa Isabel em Torres Novas
 Policia Judiciária
 Ministério Público
Prioridades de Ação
 Assegurar o correto tratamento dos cadáveres, conforme os procedimentos operacionais
previstos pelas forças de segurança.
 Definir zonas de reunião de mortos.
 Garantir a eficiência das operações de recolha de informações que permitam proceder à
identificação dos cadáveres.
 Assegurar a presença da GNR nos locais onde decorrem operações de mortuária de forma a
garantir a manutenção de perímetros de segurança.
 Assegurar a integridade das zonas onde foram referenciados e recolhidos cadáveres com vista
a garantir a preservação de provas, a análise e recolha das mesmas.
 Garantir a capacidade de transporte de cadáveres ou partes de cadáveres.
 Garantir uma correta tramitação processual de entrega de corpos identificados.
Instruções de Coordenação
 As ações de mortuária exigem a presença de elementos das forças de segurança e de um
médico (o qual poderá ser designado pela Autoridade de Saúde do Município).
 Os médicos envolvidos nas ações de mortuária verificam os óbitos dos corpos encontrados
sem sinais de vida e procedem à respetiva etiquetagem em colaboração com elementos da
Policia Judiciária ou, em alternativa, das forças de segurança presentes no local. Caso sejam
detetados indícios de crime, o oficial mais graduado da força de segurança presente no local
poderá solicitar exame por perito médico-legal, antes da remoção do cadáver.
 A autorização de remoção de cadáveres, ou partes de cadáveres, do local onde foram
inspecionados até uma zona de reunião de mortos, exista ou não suspeita de crime, cabe ao
Ministério Público e é solicitada pelo responsável pelas forças de segurança presentes no local.
 A autorização do Ministério Público para remoção de cadáveres é transmitida mediante a
identificação do elemento policial da força de segurança presente no local, dia, hora e local da
remoção, conferencia do número total de cadáveres ou partes de cadáveres cuja remoção se
solicita, com menção do número identificador daqueles em relação aos quais haja suspeita de
crime.

Em casos excecionais, em que esteja em causa a saúde pública, os cadáveres deverão ser
removidos da zona afetada pelos agentes de proteção civil em articulação com a autoridade
de saúde local e Presidente da Câmara Municipal de Alcanena.
 A remoção e transporte dos cadáveres é promovida pelas forças de segurança disponíveis, as
quais se poderão apoiar em caso de necessidade nas viaturas disponíveis nos Bombeiros
Municipais de Alcanena e Voluntários de Minde. Em caso de necessidade poderão ainda
recorrer a outras entidades, competentes para o efeito, como por exemplo as Forças Armadas.
Os cadáveres, ou partes de cadáveres, deverão encontrar-se devidamente etiquetados e
acondicionados em sacos apropriados para o efeito, também estes devidamente etiquetados.
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As instalações mais indicadas para locais de reunião de vítimas mortais serão as instalações
das associações culturais e desportivas e edifícios similares estando estes identificados neste
documento, na Parte III, e que serão selecionados pela CMPC, em função da proximidade do
local de sinistro.
 Os cadáveres presentes em zonas de receção de mortos são posteriormente transportados
(assim que exista capacidade operacional para tal) para instalações do Instituto Nacional de
Medicina Legal para realização de autópsia médico-legal e demais procedimentos tendentes à
identificação, estabelecimento de causa de morte e subsequente destino do corpo ou parte do
mesmo.
 Em caso de necessidade, serão disponibilizadas instalações no Concelho para realização das
autópsias por parte do Instituto Nacional de Medicina Legal. Estes locais serão indicados pela
Autoridade de Saúde do município (que se encontra em permanente ligação com a CMPC),
analisados pelos elementos do Instituto Nacional de Medicina Legal e disponibilizados via
CMPC.
 A CMPC é responsável por disponibilizar ao Instituto Nacional de Medicina Legal todos os
meios por este solicitados, como iluminação, macas com rodas, mesas de trabalho, sacos de
transporte de cadáveres, pontos de água e energia.
 A identificação de cadáveres resulta exclusivamente de técnicas médico-legais e policiais,
registadas em formulários próprios.
 A identificação das vítimas deverá ser imediatamente disponibilizada às forças de segurança
do concelho as quais procederão ao cruzamento desta informação com a lista de
desaparecidos.
 Caso as autópsias sejam realizadas em instalações do concelho (disponibilizados pela CMPC),
deverá ser assegurada a presença de representantes do Instituto de Registos e Notariado –
Ministério da Justiça para proceder ao registo de óbitos e garantir toda a tramitação
processual e documental associada.
 Os cadáveres que se encontram em hospitais de campanha ou postos médicos avançados são
encaminhados para zonas de receção de mortos, desenvolvendo-se a partir daí os
procedimentos já descritos.
 Para os cadáveres que se encontrem em estabelecimentos hospitalares e demais unidades de
saúde, cujas causas de morte decorram de patologias anteriores ao evento que gerou a
situação de acidente grave ou catástrofe, adotam-se os procedimentos habituais de
verificação do óbito e, após cumprimento das formalidades legais internas, entrega-se o corpo
à família.
 Em caso de necessidade, os cadáveres poderão ser conservados em frio ou mesmo inumados
provisoriamente (se necessário em sepultura comum) assegurando-se a identificabilidade dos
mesmos, até posterior inumação ou cremação.
 A segurança das zonas ou instalações de receção de mortos é assegurada pela GNR.
 Os materiais necessários para ações de mortuária deverão ser acionados pela Autoridade de
Saúde concelhia, a qual deverá apoiar-se primordialmente nas estruturas de saúde do
Concelho (Centro de Saúde e caso seja possível Centro Hospitalar Médio Tejo – Hospital
Rainha Santa Isabel em Torres Novas)
Tabela 30 – Procedimentos para Serviços Mortuários
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