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4. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PLANO 

Com o objetivo de assegurar a devida distribuição do Plano, identificam-se as entidades a quem será 

disponibilizado o PMEPC de Torres Novas (componentes públicas e reservadas), designadamente, as 

entidades integrantes da Comissão Municipal de Protecção Civil, Agentes de Proteção Civil e Outras 

Entidades de Apoio. A disponibilização pública das componentes do Plano não reservadas será assegurada 

através de suportes de tecnologia de informação e comunicação, em particular, através da página da 

internet da Câmara Municipal de Torres Novas. 

 

 

Tabela 79 - Distribuição do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Torres Novas  

ANEPC – CDOS Santarém 24 de agosto de 2020 

Presidente da CM de Torres Novas 24 de agosto de 2020 

Vereadoras e Vereadores da CM de Torres Novas 24 de agosto de 2020 

Associação Humanitária de Bombeiros Torrejanos 24 de agosto de 2020 

GNR – Posto Territorial 24 de agosto de 2020 

PSP – Esquadra 24 de agosto de 2020 

EPP/PSP – Escola Prática de Polícia da PSP 24 de agosto de 2020 

INEM, I.P. 24 de agosto de 2020 

Centro Distrital de Segurança Social de Santarém 24 de agosto de 2020 

ACES Serra de Aire 24 de agosto de 2020 

Centro Hospitalar do Médio Tejo 24 de agosto de 2020 

APA – Agência Portuguesa de Ambiente 24 de agosto de 2020 

ICNF – Direção Regional de Florestas de Lisboa e Vale 

do Tejo 
24 de agosto de 2020 

Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves 24 de agosto de 2020 

Agrupamento de Escolas Gil Paes 24 de agosto de 2020 

Junta de Freguesia de Assentis 24 de agosto de 2020 

Junta da União das Freguesia de Brogueira,  Parceiros 

de Igreja  e Alcorochel 
24 de agosto de 2020 
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Junta de Freguesia de Chancelaria 24 de agosto de 2020 

Junta da União de Freguesias de Santa Maria, Santiago 

e Salvador 
24 de agosto de 2020 

Junta da União de Freguesias de São Pedro, Lapas e 

Ribeira Branca 
24 de agosto de 2020 

Junta de Freguesia de Pedrogão 24 de agosto de 2020 

Junta da União de Freguesia de Olaia e Paço 24 de agosto de 2020 

Junta de Freguesia de Riachos 24 de agosto de 2020 

Junta de Freguesia de Zibreira 24 de agosto de 2020 

Junta da Meia Via 24 de agosto de 2020 

CIM-Médio Tejo (Sapadores Florestais) 24 de agosto de 2020 

Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas 24 de agosto de 2020 

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Torres Novas 24 de agosto de 2020 

Águas do Ribatejo, E.I.M. 24 de agosto de 2020 

Altice/Portugal Telecom 24 de agosto de 2020 

BRISA 24 de agosto de 2020 

EDP Distribuição 24 de agosto de 2020 

EPAL 24 de agosto de 2020 

REN 24 de agosto de 2020 

Tagusgás 24 de agosto de 2020 

IP,S.A.  24 de agosto de 2020 

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 65 24 de agosto de 2020 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 192  24 de agosto de 2020 

CM ALCANENA 24 de agosto de 2020 

CM ENTRONCAMENTO 24 de agosto de 2020 

CM GOLEGÃ 24 de agosto de 2020 
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CM OURÉM 24 de agosto de 2020 

CM SANTARÉM 24 de agosto de 2020 

CM TOMAR 24 de agosto de 2020 

CM VILA NOVA DA BARQUINHA 24 de agosto de 2020 
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ANEXO I – CARTOGRAFIA 

 

Parte da Cartografia apresentada em seguida, é proveniente do anterior PMEPC de Torres Novas, uma vez 

que não existiram alterações desde a data da sua produção.  
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Mapa A 1 - Risco de Ondas de Calor 
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Mapa A 2 - Risco de Ondas de Frio 
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Mapa A 3 - População exposta >65 anos de idade a ondas de frio e calor 
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Mapa A 4 - Risco de Desabamento 
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Mapa A 5 - Risco de Deslizamento 
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Mapa A 6 -  Risco Sísmico 
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Mapa A 7 - Zonas Afetadas por Cheias 
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Mapa A 8 - Risco e Perigosidade de Acidente Rodoviários 
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Mapa A 9 - Risco e Perigosidade de Acidente Industrial 
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Mapa A 10 - Risco de Incêndios Urbanos nos Centros de Torres Novas, Lapas e Riachos 
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Mapa A 11 - Risco de Colapso de Edifícios nos Centros de Torres Novas, Lapas e Riachos 
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Mapa A 12 - Risco de Incêndio Florestal 
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Mapa A 13 - Risco de Acidente Ferroviário 
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Mapa A 14 – Itinerários de Evacuação 
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Mapa A 15 – Necrotério Provisórios e Zona de Reunião de Mortos 
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Mapa A 16 - -(ZCAP) Zonas de Concentração de Apoio à População + (PE) Pontos de Encontro 
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ANEXO II - PROGRAMA DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA A 

PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS E PARA A 

GARANTIA DA OPERACIONALIDADE DO PLANO 

 

1. PROCEDIMENTOS A SEGUIR EM CASO DE ACIDENTE GRAVE OU 

CATÁSTROFE 

1.1 Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe associado a riscos naturais 

Tabela 80 - Sismos, cheias e inundações e secas 

PROCEDIMENTOS 
RISCOS NATURAIS 

SISMOS CHEIAS E INUNDAÇÕES SECAS 

Constituição de 

equipas em estado 

de prevenção e 

prontidão 

Após a ocorrência de um sismo de 

intensidade VI ou superior 

(escala de Mercalli) a CMPC 

deverá ativar o PMEPC de Torres 

Novas o qual compreende, ao 

nível da estrutura municipal, a 

imediata ativação de equipas da 

Divisão de Intervenção 

Territorial (DIT) as quais deverão 

encontrar-se permanentemente 

em estado de prontidão para 

imediata intervenção caso venha 

a ser considerado necessário. Em 

paralelo deverá encontrar-se em 

estado de prontidão o SMPC 

(serviço responsável pela 

coordenação dos meios próprios, 

públicos e privados a requisitar 

pela Câmara Municipal). 

O Gabinete de Apoio à 

Presidência da CMTN deverá 

igualmente encontrar-se em 

estado de prontidão. 

O Presidente da CM deverá 

estabelecer um contacto 

permanente com o CDOS de 

Santarém de modo agilizar as 

estratégicas de intervenção e a 

garantir o fluxo contínuo de 

informação atualizada da 

situação. 

Caso se preveja a ocorrência de 

regime especialmente intenso de 

chuvas, ou estas tenham já 

causado inundações 

significativas no concelho, o 

presidente da CMTN deverá 

declarar, consoante o grau de 

gravidade do evento, a situação 

de alerta de âmbito municipal, 

ou convocar a CMPC para se 

poder ativar o PMEPC DE TORRES 

NOVAS, ou nessa impossibilidade 

ativá-lo diretamente. 

A situação de alerta de âmbito 

municipal deverá compreender a 

ativação em regime de 

prevenção de equipas das 

entidades que compõem a CMPC, 

e de serviços municipais como: 

DIT e Gabinete de Apoio à 

Presidência. 

Adicionalmente, a ativação do 

PMEPC DE TORRES NOVAS 

compreenderá a passagem para o 

estado de prontidão 

(permanente) das equipas da DIT 

responsáveis por maquinaria de 

obras públicas e limpezas, e do 

SMPC (serviço responsável pela 

coordenação dos meios próprios, 

públicos e privados a requisitar 

pela Câmara Municipal). 

Nas situações em que quebras de 

precipitação tenham afetado, ou 

se preveja que num curto espaço 

de tempo venham a afetar 

significativamente a capacidade 

de abastecimento público de 

água, o Presidente da Câmara 

Municipal deverá declarar a 

situação de alerta de âmbito 

municipal.  

Embora não se preveja que 

situações de seca venham a 

apresentar um grau de gravidade 

suficientemente elevado para 

originar a ativação do PMEPC DE 

TORRES NOVAS, tal cenário não 

poderá ser excluído, cabendo à 

CMPC proceder à sua ativação. 

A declaração de situação de 

alerta de âmbito municipal 

deverá compreender a ativação 

de equipas em prevenção dos 

CBVT, da EPAL, das Águas do 

Ribatejo, SMPC e do Gabinete de 

Apoio à Presidência. 

O Presidente da CM deverá 

estabelecer um contacto 

permanente com o CDOS de 

Santarém de modo agilizar as 

estratégicas de intervenção e a 

garantir o fluxo contínuo de 

informação atualizada da 

situação. 



 

 

 
 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL DE TORRES NOVAS 3ª GERAÇÃO 

 Página 235 /280 

    

PROCEDIMENTOS 
RISCOS NATURAIS 

SISMOS CHEIAS E INUNDAÇÕES SECAS 

Constituição de 

equipas em estado 

de prevenção e 

prontidão 

 

A CMPC deverá estabelecer um 

contacto permanente com o 

CDOS de Santarém de modo 

agilizar as estratégicas de 

intervenção e a garantir o fluxo 

contínuo de informação 

atualizada da situação. 

 

Avaliação da 

capacidade de 

resposta DOS 

AGENTES DE 

PROTECÇÃO CIVIL 

E DOS 

ORGANISMOS E 

ENTIDADES DE 

APOIO, e 

informação de que 

o Presidente da 

câmara declarou a 

situação de alerta 

de âmbito 

municipal ou que 

solicita a ativação 

do PMEPC de 

Torres Novas 

Após a ativação imediata de 

equipas em estado de prontidão 

o Presidente da Câmara 

Municipal deverá proceder à 

convocação extraordinária da 

CMPC indicando que pretende 

ativar o PMEPC de Torres Novas, 

ou nessa impossibilidade 

comunicar que foi ativado e quais 

as razões. 

Ao contactar as entidades que 

compõem a CMPC deverá ainda 

averiguar-se se a sua capacidade 

operacional foi ou não 

comprometida pelo evento e, 

caso tenha sido, em que medida. 

Em caso de necessidade poderá 

ser ponderada a reunião da CMPC 

num posto avançado na 

proximidade do teatro de 

operações. 

Após a ativação imediata de 

equipas de prevenção (ou 

prontidão) e do gabinete de 

apoio ao Presidente da Câmara 

Municipal, este último deverá 

proceder à convocação 

extraordinária da CMPC 

indicando que declarou a 

situação de alerta de âmbito 

municipal ou que solicita a 

ativação do PMEPC de Torres 

Novas. 

Ao contactar as entidades que 

compõem a CMPC deverá ainda 

averiguar-se se a sua capacidade 

operacional foi ou não 

comprometida pelo evento e se 

sim, em que medida. 

Em caso de necessidade poderá 

ser ponderada a reunião da CMPC 

num posto avançado na 

proximidade do teatro de 

operações. 

Em casos de seca extrema em 

que se justifique a declaração da 

situação de alerta de âmbito 

municipal ou a ativação do 

PMEPC de Torres Novas, a 

Câmara Municipal deverá 

contactar os elementos que 

compõem a CMPC de modo a 

estes delinearem as ações a 

desenvolver e os meios a 

empenhar (a ocorrência de secas 

não deverá levar a significativos 

constrangimentos operacionais 

dos agentes de proteção civil e 

das entidades e organismos de 

apoio). 

Alertar entidades 

de apoio 

Alertar (quando considerado 

necessário) entidades que 

poderão prestar apoio nas ações 

de emergência para a 

importância de se encontrarem 

em prevenção de modo a 

poderem dar o seu rápido 

contributo caso se venha a 

concluir necessário (ver lista de 

contactos).  

Alertar (quando considerado 

necessário) entidades que 

poderão prestar apoio nas ações 

de emergência para a 

importância de se encontrarem 

em prevenção de modo a 

poderem dar o seu rápido 

contributo caso se venha a 

concluir necessário (ver lista de 

contactos).  

Contactar a EPAL de modo a 

avaliar os potenciais locais 

afetados e definirem-se as 

estratégias de mitigação a serem 

adotadas. 

Alertar o CBVT e as Águas do 

Ribatejo  para a possibilidade de 

se adotarem medidas 

extraordinárias, como o 

racionamento da água fora das 

horas de maior utilização (isto é, 

entre as 10:00h e 12:00; 15:00h e 

19:00h e entre as 24:00h e as 

6:00h) e distribuição de água por 

camiões cisterna nas zonas mais 

afetadas (ver lista de meios ). 

Alertar entidades 

de apoio 

As principais entidades a alertar 

são: IS, IP,S.A., BRISA, EDP 

Distribuição, REN, Tagusgás,  

Altice/PT, serviços de segurança 

(públicos e privados), Instituto 

Nacional de Medicina Legal e 

As principais entidades a alertar 

são: IS, APA, EDP Distribuição, 

Serviços de segurança (públicos e 

privados), ISPS/CMTN, , 

instituições e/ou empresas 

responsáveis por transportes e 
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PROCEDIMENTOS 
RISCOS NATURAIS 

SISMOS CHEIAS E INUNDAÇÕES SECAS 

Ciências Forenses, ISPS/CMTN, , 

instituições e/ou empresas 

responsáveis por transportes e 

comunicações, rádios locais, ARH 

do Tejo e os escuteiros: 

Agrupamento 65 (Torres Novas), 

Agrupamento 945 (Pedrogão), 

Agrupamento 593 (Riachos), 

Agrupamento 1140 (Chancelaria) 

e Agrupamento de Lapas 1272 

(Lapas) 

comunicações, rádios locais, ARH 

do Tejo e os Corpos de 

escuteiros: Agrupamento 65 

(Torres Novas), Agrupamento 945 

(Pedrogão), Agrupamento 593 

(Riachos), Agrupamento 1140 

(Chancelaria) e Agrupamento de 

Lapas 1272 (Lapas) 

Avaliação da 

existência de 

vítimas e/ou danos 

materiais e 

ambientais 

Contactar as forças presentes no terreno e fazer uma avaliação 

preliminar da existência de feridos ou mortos e a extensão dos danos 

sofridos pelas infraestruturas. 

Fazer deslocar equipas do SMPC para o terreno de modo a proceder 

a um levantamento prévio das zonas afetadas (equipas de 

reconhecimento e avaliação da situação). 

Avaliar no terreno quais as 

dificuldades sentidas pela 

população. Verificar ainda a 

necessidade de se proceder à 

disponibilização de água para 

animais. 

Ativação de meios 

materiais e 

humanos 

Ativar de imediato meios de desobstrução de vias como 

retroescavadoras e bulldozers (isto é, estes meios deverão ser 

automaticamente ativados, mesmo antes de se saber ao certo se 

existem vias obstruídas por destroços), os quais deverão ser enviados 

para as principais vias de acesso às zonas sinistradas (itinerários de 

emergência). 

Após efetuada a avaliação preliminar dos danos materiais e humanos 

nas zonas de maior impacto, estudar conjuntamente com 

Comandante das Operações de Socorro a necessidade de se ativarem 

meios adicionais a serem estacionados na Zona de Apoio do teatro de 

operações. Ponderar o envio de meios materiais e humanos para a 

Zona de Concentração de Reserva do teatro de operações (meios não 

necessários no momento mas que se preveja alguma probabilidade 

de poderem vir a ser úteis, i.e., pré-posicionamento de meios). 

Avaliar se existe a necessidade 

de acionar meios adicionais, para 

além dos já existentes na Câmara 

Municipal e nos CBVT. 

Avaliação da 

necessidade de 

evacuação  

(apenas associado 

à ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Cabe ao(s) COS indicar ao SMPC a necessidade de se proceder à 

evacuação da zona sob sua responsabilidade, despoletando o SMPC, 

posteriormente, os necessários procedimentos em coordenação com 

a CMPC. 

Decidir qual o centro de acolhimento a ativar, tendo como 

alternativa unidades hoteleiras e infraestruturas públicas como as 

escolas e pavilhões desportivos indicados no Ponto 1. 

As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio 

na confeção das refeições a distribuir pelos desalojados. 

Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os 

indivíduos que derem entrada, recorrendo aos formulários definidos 

no presente plano (consultar Parte III).  

A informação recolhida deverá ser imediatamente disponibilizada ao 

Gabinete de Apoio à Presidência (consultar Parte III). 

Embora não se preveja que 

situações de seca venham a 

justificar a evacuação de locais, 

este cenário não será de excluir. 

Em caso de necessidade deverá 

deslocar-se as pessoas mais 

vulneráveis para locais 

climatizados, garantindo-se a 

disponibilização de água nesses 

centros através de água 

engarrafada ou de autotanque. 

As cantinas escolares ou 

empresas de catering poderão 

prestar apoio na confeção das 

refeições a distribuir pela 

população deslocada (isto se os 

mesmos não forem alojados em 

unidades hoteleiras). 

Nos centros de acolhimento 

deverão ser registados todos os 

indivíduos que derem entrada, 

recorrendo aos formulários 
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PROCEDIMENTOS 
RISCOS NATURAIS 

SISMOS CHEIAS E INUNDAÇÕES SECAS 

definidos no presente plano 

(consultar Parte III). 

A informação recolhida deverá 

ser imediatamente 

disponibilizada ao Gabinete de 

Apoio à Presidência (consultar 

Parte III). 

Avaliação da 

necessidade de 

ativação de meios 

adicionais de 

mortuária  

(apenas associado 

à ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Averiguar no terreno a necessidade de transportar as vítimas mortais 

para locais temporários de reunião de mortos. Estes poderão ser, 

para além das morgues de hospitais (Hospital Rainha Santa Isabel), 

casas mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, pavilhões 

desportivos ou outro tipo de pavilhões, instalações militares ou 

mesmo grandes áreas refrigeradas (indústrias agroalimentares ou 

grandes superfícies comerciais), tomando-se as necessárias medidas 

de higiene (para mais informações ver ponto relativo a serviços 

mortuários – Parte II do PMEPC de Torres Novas). Esta ação é da 

responsabilidade do Ministério Público. 

O tipo de evento em questão não 

apresenta potencial para gerar 

um número de mortos elevado o 

suficiente para esgotar a 

capacidade de receção de mortos 

das casas mortuárias do 

concelho. 

Garantir a 

constituição de 

perímetros de 

segurança 

Garantir que os diferentes sectores do(s) teatro(s) de operações se 

encontram definidos e que as Zonas de Sinistro e de apoio se 

encontram vedadas (o controlo do acesso aos sectores do teatro de 

operações será da responsabilidade das forças de segurança do 

concelho). 

Não se aplica 

Garantir o 

condicionamento 

de trânsito nos 

itinerários de 

emergência 

 (apenas associado 

à ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas ) 

Garantir que os itinerários de 

emergência definidos se 

encontram desobstruídos de 

trânsito. 

O controlo dos acessos e 

condicionamento do trânsito nos 

itinerários de emergência será da 

responsabilidade das forças de 

segurança presentes no 

concelho. 

Caberá às forças de segurança do 

concelho indicar ao SMPC a 

necessidade de se acionarem 

meios adicionais para auxiliarem 

nesta tarefa (equipas de 

segurança privadas, voluntários, 

etc.). 

Avaliar a necessidade de se 

condicionar a circulação nos 

principais itinerários de acesso às 

zonas afetadas (itinerários de 

emergência). 

Garantir que os itinerários de 

emergência se encontram 

desobstruídos de trânsito 

(proceder ao reboque de viaturas 

se necessário).  

O controlo dos acessos e 

condicionamento do trânsito nos 

itinerários de emergência será da 

responsabilidade das forças de 

segurança presentes no 

concelho. 

Caberá às forças de segurança do 

concelho indicar ao SMPC a 

necessidade de se acionarem 

meios adicionais para auxiliarem 

nesta tarefa (equipas de 

segurança privadas, voluntários, 

etc.). 

Não se aplica 

Manutenção da 

ordem pública 

(apenas associado 

à ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Evitar pilhagens fazendo circular 

pelas zonas menos afetadas 

forças de segurança pública e/ou 

elementos de serviços de 

segurança privada, ou mesmo 

elementos do SMPC (as zonas 

Garantir que o normal 

patrulhamento do concelho pelas 

forças de segurança não é 

comprometido. 

Não se aplica 
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PROCEDIMENTOS 
RISCOS NATURAIS 

SISMOS CHEIAS E INUNDAÇÕES SECAS 

mais afetadas terão já elementos 

das forças de segurança).  

Para além das zonas residenciais 

mais isoladas ter também como 

um dos alvos privilegiados de 

ações de vigilância as zonas 

comerciais. 

Garantir a 

eficiência das 

ações de auxílio 

médico (apenas 

associado à 

ativação do PMEPC 

de Torres Novas) 

Em função do cenário verificado 

nos diversos locais afetados, o 

INEM e a Autoridade de Saúde do 

município deverão determinar e 

coordenar os meios a empregar 

para dar resposta às diferentes 

necessidades. 

O SMPC, em articulação com a 

Autoridade de Saúde do 

município, deverá avaliar a 

necessidade de 

acompanhamento especial nos 

locais mais críticos, 

especialmente no que se refere à 

prestação de cuidados médicos 

aos indivíduos com dificuldades 

de deslocação. 

O SMPC em articulação com a 

Autoridade de Saúde do 

município, deverá avaliar a 

necessidade de 

acompanhamento especial nos 

locais mais críticos, como lares 

de terceira idade ou casas 

isoladas habitadas por idosos, 

etc.. 

Garantir a 

eficiência das 

ações de auxílio 

médico (apenas 

associado à 

ativação do PMEPC 

de Torres Novas) 

 Caso a magnitude do evento 

assim o exija (elevada 

probabilidade de feridos ligeiros 

e/ou desalojados) deverá ser 

constituído na proximidade da 

zona afetada um posto médico 

avançado (coordenado pelo 

INEM). Este terá por finalidade 

receber a população atingida, 

fazer a triagem das suas 

necessidades (médicas, 

agasalhos, alimentação, etc.) e 

encaminhá-la para os locais mais 

adequados (hospitais, centro de 

saúde ou centros de acolhimento 

de deslocados). 

A Autoridade de Saúde do 

município deverá articular-se 

com o COS para requerer todos os 

meios necessários para a sua 

atividade como alimentos, 

agasalhos, viaturas de 

transporte, etc. 

  

Garantir as 

necessidades 

básicas da 

população afetada 

 (apenas associado 

à ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Caberá à CMTN (através do 

SMPC), em articulação com a 

Autoridade de Saúde do 

município, fazer chegar à 

população afetada (quer a que se 

encontra nas zonas afetadas, 

quer a que se encontra nos 

centros de acolhimento 

temporário) bens básicos 

essenciais como água, alimentos, 

agasalhos e medicamentos. 

Caberá à CMTN (através do 

SMPC), em articulação com a 

Autoridade de Saúde do 

município fazer, fazer chegar à 

população afetada bens básicos 

essenciais como água, alimentos, 

agasalhos e medicamentos (por 

população afetada entende-se a 

população residente nos locais 

afetados e a que eventualmente 

tenha sido transferida para 

centros de acolhimento 

temporário). 

A ocorrência de seca prolongada 

pode levar a falhas no 

abastecimento de água, sendo 

que caberá à Câmara Municipal, 

em colaboração com os CBVT, 

garantir a distribuição de água 

pela população e instalações 

pecuárias. 



 

 

 
 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL DE TORRES NOVAS 3ª GERAÇÃO 

 Página 239 /280 

    

PROCEDIMENTOS 
RISCOS NATURAIS 

SISMOS CHEIAS E INUNDAÇÕES SECAS 

Informação à 

população 

O Gabinete de Apoio deverá reunir e preparar toda a informação 

relacionada com o evento, nomeadamente, preparar comunicados 

aos órgãos de comunicação social, preparar informação relativa aos 

cuidados a serem adotados pela população e disponibilizar 

informação relativamente ao estado e localização de feridos e 

deslocados (ver  Modelos no Ponto três da Parte III; também deverá 

ser utilizado como canal preferencial de informação a página da 

Internet da Câmara Municipal). 

O Gabinete de Apoio deverá 

reunir e preparar toda a 

informação relacionada com o 

evento, nomeadamente: 

preparar comunicados aos órgãos 

de comunicação social e preparar 

informação relativa aos cuidados 

a serem adotados pela população 

(consultar Parte III e modelos de 

comunicados; também deverá 

ser utilizado como canal 

preferencial de informação a 

página da Internet da CMTN). 

Inspecionar zonas 

identificadas como 

de maior risco 

Assim que seja possível (ou seja, 

exista disponibilidade de meios), 

deverá fazer-se deslocar um 

elemento do SMPC para os locais 

previamente identificados como 

sendo de maior risco de modo a 

melhorar a perceção da extensão 

territorial do concelho que foi 

afetada pelo evento.  

Identificar e alertar os elementos 

que compõem a CMPC para a 

existência de vias de circulação 

afetadas por escombros ou 

ruturas em condutas de água. 

Caso se preveja o agravamento 

da situação, verificar se para 

além das zonas afetadas existem 

outras que mereçam especial 

atenção (zonas ainda não 

afetadas mas que poderão vir a 

sê-lo nas próximas horas). 

Acompanhar o evoluir da 

situação nas zonas afetadas pela 

seca (zonas com abastecimento 

de água à população 

condicionado e áreas com 

animais). 

Analisar estragos 

nas infraestruturas 

básicas 

Após avaliadas as zonas que 

sofreram danos, e assim que se 

encontrarem meios disponíveis 

na Câmara Municipal, fazer 

deslocar elementos para o 

terreno tendo em vista 

identificar zonas onde se 

verificaram ruturas em condutas 

de água ou de esgotos. 

Avaliar extensão das zonas onde 

o abastecimento de água, gás, 

eletricidade e a rede telefónica 

se encontram condicionados. 

Contactar as entidades 

responsáveis pela manutenção 

das redes viária e de 

abastecimento de água, gás, 

esgotos, eletricidade e 

comunicações, nomeadamente, 

IP,S.A., BRISA, DIT, EDP 

Distribuição, REN, Tagusgás, 

Altice/PT e AR (consultar lista de 

contactos disponível). 

Assim que o nível das águas se 

encontre regularizado a Câmara 

Municipal deverá fazer deslocar 

elementos para as zonas 

afetadas de modo a avaliar a 

extensão dos danos causados 

pelas inundações/cheias. 

Contactar as entidades 

responsáveis pela manutenção 

das redes viária e de 

abastecimento de água, gás, 

esgotos, eletricidade e 

comunicações, nomeadamente, 

IP,S.A., BRISA, DIT, EDP 

Distribuição, REN, Tagusgás, 

Altice/PT e AR (consultar lista de 

contactos disponível). Contatar a 

APA/ ARH do Tejo por causa de 

açudes ou diques existentes e 

que podem ter tido ruturas, bem 

como estabilização das margens 

e eventual contaminação das 

linhas de água. 

Não se aplica 
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Ativação de bolsa 

de voluntariado   

Avaliar a necessidade de ativar bolsa de voluntariado de modo a se 

apoiarem as diferentes ações de emergência (receção de dádivas, 

distribuição de bens e serviços de estafeta, etc.). 

Avaliar a necessidade de ativar 

bolsa de voluntariado de modo a 

se apoiarem o acompanhamento 

da população mais vulnerável 

(idosos em casas isoladas, lares 

de 3.ª idade, etc.) 

Desativação do 

PMEPC de Torres 

Novas ou da 

situação de alerta 

de âmbito 

municipal 

Após controlada a situação de 

emergência, o que 

compreenderá o transporte dos 

feridos para unidades 

hospitalares, o regresso da 

população deslocada para as suas 

residências ou para a residência 

de familiares, o regresso de 

animais para o seu local de 

origem, o controlo de ruturas em 

condutas de água, a 

estabilização primária de 

infraestruturas em risco de 

derrocada ou o seu isolamento, 

caberá ao Presidente, ouvida a 

CMPC desativar o PMEPC de 

Torres Novas.  

A desativação do PMEPC de 

Torres Novas deverá fazer com 

que o concelho passe para a 

situação de alerta de âmbito 

municipal (equipas da Câmara 

Municipal em estado de 

prevenção de modo ao SMPC 

coordenar a sua ação de acordo 

com as necessidades indicadas 

pelo(s) COS. 

Caberá ao Presidente da Câmara 

Municipal indicar o fim da 

situação de alerta de âmbito 

municipal. 

A desativação da situação de 

alerta de âmbito municipal 

levará a que neste caso deixem 

de estar em prevenção equipas 

do DIT. 

Após controlada a situação de 

emergência, o que 

compreenderá o regresso da 

eventual população deslocada 

para as suas residências ou para 

a residência de familiares, o 

regresso de animais para o seu 

local de origem, o controlo de 

ruturas em condutas de água, a 

estabilização primária de 

infraestruturas em risco de 

derrocada ou o seu isolamento, 

caberá ao Presidente, ouvida a 

CMPC desativar o PMEPC de 

Torres Novas.  

A desativação do PMEPC de 

Torres Novas deverá fazer com 

que o concelho passe para a 

situação de alerta de âmbito 

municipal (equipas da Câmara 

Municipal em estado de 

prevenção de modo ao SMPC 

coordenar a sua ação de acordo 

com as necessidades indicadas 

pelo(s) COS. 

Caberá ao Presidente da Câmara 

indicar o fim da situação de 

alerta de âmbito municipal. A 

desativação da situação de alerta 

de âmbito municipal levará a que 

neste caso deixem de estar em 

prevenção equipas do DIT. 

Após controlada a situação de 

emergência caberá ao 

Presidente, ouvida a CMPC 

desativar o PMEPC de Torres 

Novas.  

A desativação do PMEPC de 

Torres Novas deverá fazer com 

que o concelho passe para a 

situação de alerta de âmbito 

municipal (equipas da Câmara 

Municipal em estado de 

prevenção de modo ao SMPC 

coordenar a sua ação de acordo 

com as necessidades indicadas 

pelo(s) COS. 

Caberá ao Presidente da Câmara 

Municipal indicar o fim da 

situação de alerta de âmbito 

municipal. 

A desativação da situação de 

alerta de âmbito municipal 

levará a que neste caso deixem 

de estar em prevenção equipas 

do DIT. 
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Tabela 81 - Ventos fortes, tornados e ciclones violentos, movimentos de massa e onda de calor ou vaga 

de frio 

PROCEDIMENTOS 

RISCOS NATURAIS 

VENTOS FORTES, TORNADOS E 

CICLONES VIOLENTOS 
MOVIMENTOS DE MASSA 

ONDA DE CALOR/ VAGA DE 

FRIO 

Constituição de 

equipas em 

estado de 

prevenção e 

prontidão 

Na iminência ou ocorrência de 

ventos fortes o Presidente da 

Câmara Municipal deverá 

declarar a situação de alerta de 

âmbito municipal ou, caso a 

situação assim o justifique, o 

Presidente ativará, depois de 

ouvida  a CMPC, ativar o PMEPC 

de Torres Novas. 

A situação de alerta de âmbito 

municipal deverá compreender 

a ativação em regime de 

prevenção de equipas do DIT, 

SMPC, CBVT e GNR, PSP e do 

Gabinete de Apoio à 

Presidência.  

Adicionalmente, a ativação do 

PMEPC de Torres Novas por 

parte da CMPC compreenderá a 

passagem para o estado de 

prontidão (permanente) DIT e 

do SMPC (serviço responsável 

pela coordenação dos meios 

próprios, públicos e privados a 

requisitar pela Câmara 

Municipal). 

A CMPC através do seu 

Presidente deverá estabelecer 

um contacto permanente com o 

CDOS de Santarém de modo 

agilizar as estratégicas de 

intervenção e a garantir o fluxo 

contínuo de informação 

atualizada da situação. 

Na iminência ou ocorrência de 

deslizamento de terras o 

Presidente da Câmara Municipal 

deverá declarar a situação de 

alerta de âmbito municipal ou, 

caso a situação assim o 

justifique, a CMPC deverá ativar 

o PMEPC de Torres Novas. 

A situação de alerta de âmbito 

municipal deverá compreender 

a ativação em regime de 

prevenção de equipas das 

entidades que compõem a 

CMPC, do DIT, do SMPC e do 

Gabinete de Apoio ao 

Presidente.  

Adicionalmente, a ativação do 

PMEPC de Torres Novas por 

parte da CMPC compreenderá a 

passagem para o estado de 

prontidão (permanente) do DIT 

e do SMPC (serviço responsável 

pela coordenação dos meios 

próprios, públicos e privados a 

requisitar pela Câmara 

Municipal). 

A CMPC através do seu 

Presidente deverá estabelecer 

um contacto permanente com o 

CDOS de Santarém de modo 

agilizar as estratégicas de 

intervenção e a garantir o fluxo 

contínuo de informação 

atualizada da situação. 

Nas situações em que se 

verifique, ou se preveja que 

venha a ocorrer num curto 

espaço de tempo uma onda de 

calor ou vaga de frio, o 

Presidente da Câmara Municipal 

deverá declarar a situação de 

alerta de âmbito municipal.  

A situação de alerta de âmbito 

municipal deverá compreender 

a ativação em regime de 

prevenção de equipas das 

entidades que compõem a CMPC 

e das Juntas de Freguesia 

(acompanhamento da população 

mais vulnerável e colocação em 

estado de prontidão dos meios 

próprios).  

As ondas de calor e as vagas de 

frio apresentam potencial para 

gerar um elevado número de 

mortos na população mais idosa, 

pelo que caso se verifique que a 

onda de calor ou vaga de frio se 

prolongará no tempo, dever-se-

á ativar o PMEPC de Torres 

Novas. 

Ativação do PMEPC de Torres 

Novas compreenderá a ativação 

do estado de prontidão 

(permanente) do SMPC (serviço 

responsável pela coordenação 

dos meios próprios, públicos e 

privados a requisitar pela 

Câmara Municipal). 

A CMPC  através do seu 

Presidente deverá estabelecer 

um contacto permanente com o 

CDOS de Santarém de modo 

agilizar as estratégicas de 

intervenção e a garantir o fluxo 

contínuo de informação 

atualizada da situação. 

Avaliação da 

capacidade de 

resposta das 

entidades de 

proteção civil do 

Após a ativação imediata de equipas em estado de prevenção ou 

prontidão (consoante se tenha declarado a situação de alerta de 

âmbito municipal ou ativado o PMEPC de Torres Novas) o 

Presidente da Câmara Municipal deverá proceder à convocação 

extraordinária da CMPC. 

Este tipo de evento não deverá 

afetar a capacidade operacional 

das entidades com 

responsabilidades na área da 

proteção civil, pelo que o 
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RISCOS NATURAIS 

VENTOS FORTES, TORNADOS E 

CICLONES VIOLENTOS 
MOVIMENTOS DE MASSA 

ONDA DE CALOR/ VAGA DE 

FRIO 

concelho e 

informação de 

que o Presidente 

da câmara 

Municipal 

declarou a 

situação de 

alerta de âmbito 

municipal ou 

que solicita a 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas 

Ao contactar as entidades que compõem a CMPC deverá ainda 

averiguar-se se a sua capacidade operacional foi ou não 

comprometida pelo evento e, caso o tenha sido, em que medida. 

Em caso de necessidade poderá ser ponderada a reunião da CMPC 

num posto avançado na proximidade do teatro de operações. 

 

contacto que a Câmara 

Municipal estabelecerá com as 

mesmas será apenas para 

indicar a reunião extraordinária 

da CMPC devido ao Presidente 

ter declarado a situação de 

alerta de âmbito municipal (ou, 

em casos extremos, ter indicado 

a necessidade de se ativar o 

Plano). 

Nos casos em que a onda de 

calor ou vaga de frio tenha 

justificado a declaração de 

situação de alerta de âmbito 

municipal a CMPC deverá reunir 

e concertar estratégias de 

prevenção envolvendo as 

entidades previstas para a área 

de intervenção relativa a 

serviços médicos (cuja atividade 

deverá decorrer de acordo com 

o previsto no PCTEA do 

Ministério da Saúde). 

Nas situações que tenham 

justificado a ativação do PMEPC 

de Torres Novas, as entidades 

responsáveis pelos serviços 

médicos (as quais deverão 

nortear a sua atuação de acordo 

com o previsto no PCTEA do 

Ministério da Saúde), as 

responsáveis pelos 

procedimentos de evacuação e, 

eventualmente, a bolsa de 

voluntariado, deverão 

desencadear as medidas 

necessárias a garantir o bem-

estar da população mais 

suscetível (cuidados de saúde e 

transporte para locais 

climatizados). 

Alertar 

entidades de 

apoio 

Alertar entidades que poderão prestar apoio nas ações de 

emergência para a importância de se encontrarem em prevenção 

de modo a poderem dar o seu rápido contributo caso se venha a 

concluir ser necessário (ver lista de contactos). As principais 

entidades a alertar são:IS,  IP,S.A., BRISA, EDP Distribuição, REN, 

Altice/PT, serviços de segurança (públicos e privados), Instituto 

Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, IPSS do concelho 

através do ISPS/CMTN, instituições e/ou empresas responsáveis por 

transportes e comunicações, rádios locais, ARH do Tejo e Grupos 

de Escuteiros: Agrupamento 65 (Torres Novas), Agrupamento 945 

(Pedrogão), Agrupamento 593 (Riachos), Agrupamento 1140 

Não se aplica 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS NATURAIS 

VENTOS FORTES, TORNADOS E 

CICLONES VIOLENTOS 
MOVIMENTOS DE MASSA 

ONDA DE CALOR/ VAGA DE 

FRIO 

(Chancelaria) e Agrupamento de Lapas 1272 (Lapas) (ver lista de 

contactos III-2) 

Avaliação da 

existência de 

vítimas e/ou 

danos materiais 

e ambientais 

Contactar as forças presentes no terreno e fazer uma avaliação 

preliminar da existência de feridos ou mortos e a extensão dos 

danos já sofridos pelas infraestruturas. 

Contactar as entidades de saúde 

do concelho, CBVT, e juntas de 

freguesia, de modo a avaliar o 

impacto que a ocorrência está a 

ter na população mais sensível. 

Ativação de 

meios materiais 

e humanos 

Ativar de imediato meios de remoção de destroços como 

retroescavadoras e bulldozers, os quais deverão ser enviados para 

as zonas sinistradas. 

Após a realização da avaliação preliminar dos danos materiais e 

humanos nas zonas de maior impacto, avaliar conjuntamente com 

o(s) Comandante(s) das Operações de Socorro a necessidade de se 

ativarem meios adicionais a serem estacionados na Zona de Apoio 

do teatro de operações. Ponderar o envio de meios materiais e 

humanos para a Zona de Concentração de Reserva do teatro de 

operações (meios não necessários no momento, mas que se preveja 

alguma probabilidade de poderem vir a ser úteis, i.e., pré-

posicionamento de meios).  

Avaliar se existe a necessidade 

de acionar meios adicionais, 

para além dos já existentes na 

Câmara Municipal, CBVT, IPSS, 

Santa Casa da Misericórdia. (ver 

lista de contactos III-2) 

Avaliação da 

necessidade de 

evacuação  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Cabe ao(s) COS  a necessidade de se proceder à evacuação da zona 

sob sua responsabilidade, despoletando o COS, posteriormente, os 

necessários procedimentos em coordenação com a CMPC. 

No Plano indica-se a metodologia de evacuação prevista para o 

concelho (incluindo tipos de locais a recorrer para acolhimento das 

populações). 

Decidir qual o centro de acolhimento a cativar, tendo como 

alternativa unidades hoteleiras e infraestruturas públicas como as 

escolas e pavilhões desportivos. 

Caso a onda de calor ou vaga de 

frio se prolongue no tempo e as 

entidades de saúde locais assim 

o aconselhem, deverá 

possibilitar-se à população mais 

suscetível o transporte para 

locais climatizados. 

Avaliação da 

necessidade de 

evacuação  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar 

apoio na confeção das refeições a distribuir pelos desalojados. 

Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os 

indivíduos que derem entrada, recorrendo aos formulários 

definidos no presente plano.  

 

A evacuação deverá ser 

proposta pela Autoridade de 

Saúde do município e aprovada 

pelo Presidente da Câmara 

Municipal. 

No Plano indicam-se possíveis 

centros de acolhimento 

temporário (decidir qual ativar, 

tendo como alternativa ainda as 

restantes infraestruturas como 

unidades hoteleiras ou outras 

instalações. 

Avaliação da 

necessidade de 

ativação de 

meios adicionais 

de mortuária  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Avaliar no terreno, face ao número potencial de vítimas mortais, a 

necessidade de se transportar os cadáveres para um dos locais 

temporários de reunião de mortos previstos na Parte II – Cap. 4.10 

do Plano, como pavilhões ou áreas refrigeradas. 

Esta ação é da responsabilidade do Ministério Público. 

Seguir os procedimentos de mortuária definidos na Parte II – Cap. 

4.10. 

O tipo de evento em questão 

não apresenta potencial para 

gerar um número de mortos 

elevado o suficiente para 

esgotar a capacidade de 

receção de mortos das casas 

mortuárias do concelho. 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS NATURAIS 

VENTOS FORTES, TORNADOS E 

CICLONES VIOLENTOS 
MOVIMENTOS DE MASSA 

ONDA DE CALOR/ VAGA DE 

FRIO 

Garantir a 

constituição de 

perímetros de 

segurança 

Garantir que os diferentes sectores do(s) teatro(s) de operações se 

encontram definidos e que as Zonas de Sinistro e de apoio se 

encontram vedadas (o controlo do acesso aos sectores do teatro de 

operações será da responsabilidade das forças de segurança do 

concelho). 

Não se aplica 

Garantir o 

condicionamento 

de trânsito nos 

itinerários de 

emergência 

 (apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Garantir que os itinerários de emergência definidos se encontram 

desobstruídos de trânsito. 

O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos 

itinerários de emergência será da responsabilidade das forças de 

segurança presentes no concelho. 

Caberá às forças de segurança do concelho indicar ao SMPC a 

necessidade de se acionarem meios adicionais para auxiliarem 

nesta tarefa (equipas de segurança privadas, voluntários, etc.) 

Não se aplica 

Manutenção da 

ordem pública 

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Evitar pilhagens fazendo circular pelas zonas menos afetadas 

forças de segurança pública e/ou elementos de serviços de 

segurança públicos ou privadas ou mesmo elementos do SMPC (as 

zonas mais afetadas terão já elementos das forças de segurança).  

Para além das zonas residenciais mais isoladas, ter também como 

um dos alvos privilegiados de ações de vigilância as zonas 

comerciais. 

Não se aplica 

Garantir a 

eficiência das 

ações de auxílio 

médico (apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Em função do cenário verificado nos diversos locais afetados, o 

INEM e a Autoridade de Saúde do município deverão determinar e 

coordenar os meios a empregar para dar resposta às diferentes 

necessidades. 

Caso a magnitude do evento assim o exija (elevada probabilidade 

de feridos ligeiros e/ou deslocados) deverá ser constituído na 

proximidade da zona afetada um posto médico avançado 

(coordenado pelo INEM). Este terá por finalidade receber a 

população atingida, fazer a triagem das suas necessidades 

(médicas, agasalhos, alimentação, etc.) e encaminhá-la para os 

locais mais adequados (hospitais, centros de saúde ou centros de 

acolhimento de deslocados).  

A autoridade de saúde deverá articular-se com o COS de modo a 

requerer todos os meios necessários para a atividade médica como 

alimentos, agasalhos, viaturas de transporte, etc. 

O SMPC e COS, em articulação 

com a Autoridade de Saúde do 

município, deverão avaliar a 

necessidade de 

acompanhamento especial nos 

locais mais críticos, como lares 

de terceira idade ou casas 

isoladas habitadas por idosos. 

Garantir as 

necessidades 

básicas da 

população 

afetada  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Caberá à CMTN (SMPC), em articulação com a Autoridade de Saúde 

do município, fazer chegar à população afetada (quer a que se 

encontra nas zonas afetadas, quer a que se encontra nas ZCAP, 

isto é, em centros de acolhimento) bens básicos essenciais como 

água, alimentos, agasalhos e medicamentos. 

Caberá ao SMPC coordenar-se 

com a Autoridade de Saúde do 

município de modo a 

disponibilizar pela população 

mais sensível, presente no(s) 

local(is) de acolhimento, bens 

de primeira necessidade e 

medicamentos. 

Informação à 

população 

O SMPC deverá reunir e preparar toda a informação relacionada 

com o evento, nomeadamente, preparar comunicados aos órgãos 

de comunicação social, preparar informação relativa aos cuidados 

a serem adotados pela população e disponibilizar informação 

O SMPC deverá reunir e 

preparar toda a informação 

relacionada com o evento 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS NATURAIS 

VENTOS FORTES, TORNADOS E 

CICLONES VIOLENTOS 
MOVIMENTOS DE MASSA 

ONDA DE CALOR/ VAGA DE 

FRIO 

relativamente ao estado e localização de feridos e deslocados (ver 

Parte III) também deverá ser utilizado como canal preferencial de 

informação a página da Internet da Câmara Municipal). 

Informação à 

população 
 

Nomeadamente, preparar 

comunicados aos órgãos de 

comunicação social e preparar 

informação relativa aos 

cuidados a serem adotados pela 

população e disponibilizar 

informação relativamente ao 

estado e localização da 

população deslocada (ver Parte 

III e modelos de comunicados ) 

também deverá ser utilizado 

como canal preferencial de 

informação a página da Internet 

da Câmara Municipal). 

Inspecionar 

zonas 

identificadas 

como de maior 

risco 

Assim que seja possível (ou seja, exista disponibilidade de meios), 

deverá fazer-se deslocar um elemento do SMPC para os locais 

previamente identificados como sendo de maior risco, de modo a 

melhorar a perceção da extensão territorial do concelho que foi 

afetada pelo evento.  

Identificar e alertar os elementos que compõem a CMPC para a 

existência de vias de circulação afetadas por escombros ou ruturas 

em condutas de água. 

Acompanhar o evoluir da 

situação nos lares de terceira 

idade e nas zonas contendo 

maior concentração de 

população idosa e/ou doentes 

acamados. 

Analisar estragos 

nas 

infraestruturas 

básicas 

Após se ter avaliado as zonas 

que sofreram danos, e assim 

que se encontrarem meios 

disponíveis na Câmara 

Municipal, fazer circular pelo 

concelho elementos tendo em 

vista identificar zonas onde se 

verificaram danos em 

edificações, queda de postes de 

energia, iluminação e 

telecomunicações, árvores, 

painéis publicitários, etc. 

Avaliar a extensão das zonas 

onde o abastecimento de 

eletricidade e a rede telefónica 

se encontram condicionados. 

Após terem sido avaliadas as 

zonas que sofreram danos, e 

assim que se encontrarem meios 

disponíveis na Câmara 

Municipal, fazer circular pelo 

concelho elementos tendo em 

vista identificar zonas onde se 

verificaram danos em 

edificações, obstruções da rede 

viária e/ou danos em postes de 

energia, iluminação e 

telecomunicações, etc. 

Avaliar a extensão das zonas 

onde o abastecimento de 

eletricidade e a rede telefónica 

e, eventualmente, o 

funcionamento da rede de 

saneamento básico se 

encontram condicionados. 

Não se aplica 

Analisar estragos 

nas 

infraestruturas 

básicas 

Contactar as entidades 

responsáveis pela manutenção 

das redes viária e de 

abastecimento de eletricidade 

e pelas comunicações, 

nomeadamente, IP,S.A., BRISA, 

EDP Distribuição, REN, 

Contactar as entidades 

responsáveis pela manutenção 

das redes de abastecimento de 

eletricidade, gás, 

telecomunicações, distribuição 

de água e rede de esgotos, 

nomeadamente EDP 

Não se aplica 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS NATURAIS 

VENTOS FORTES, TORNADOS E 

CICLONES VIOLENTOS 
MOVIMENTOS DE MASSA 

ONDA DE CALOR/ VAGA DE 

FRIO 

Altice/PT, etc. (consultar lista 

de contactos). 

Ativar equipas do DIT e 

entidades privadas de apoio, de 

modo a se proceder ao corte de 

árvores caídas e desobstruções 

na rede viária 

Distribuição, Altice/PT, EPAL, 

AR, Tagusgás, etc. (consultar 

lista de contactos). 

Ativar equipas do DIT e 

entidades privadas de apoio, de 

modo a se proceder à 

estabilização de infraestruturas 

e desobstrução de vias. 

Ativação de 

bolsa de 

voluntariado 

Avaliar a necessidade de ativar bolsa de voluntariado de modo a se apoiarem as diferentes ações de 

emergência (receção de dádivas, distribuição de bens e serviços de estafeta, etc.). 

Desativação do 

PMEPC de Torres 

Novas ou da 

situação de 

alerta de âmbito 

municipal 

Após controlada a situação de emergência, o que compreenderá o 

transporte dos feridos para unidades hospitalares, o regresso da 

população deslocada para as suas residências ou para a residência 

de familiares, a estabilização primária de infraestruturas em risco 

de derrocada ou o seu isolamento, caberá ao Presidente desativar 

o PMEPC DE de Torres Novas.  

A desativação do PMEPC de Torres Novas deverá fazer com que o 

concelho passe para a situação de alerta de âmbito municipal 

(equipas da Câmara Municipal em estado de prevenção de modo ao 

SMPC coordenar a sua ação de acordo com as necessidades 

indicadas pelo(s ) COS.  

Caberá ao Presidente da Câmara Municipal indicar o fim da 

situação de alerta de âmbito municipal. 

A desativação da situação de alerta de âmbito municipal levará a 

que neste caso deixem de estar em prevenção equipas do DIT do 

Gabinete de Apoio ao Presidente. 

Após controlada a situação de 

emergência, o que 

compreenderá a diminuição (ou 

o aumento) das temperaturas e 

o regresso da população às suas 

residências, caberá à CMPC 

desativar o PMEPC de Torres 

Novas. 

A desativação do PMEPC de 

Torres Novas deverá fazer com 

que o concelho passe para a 

situação de alerta de âmbito 

municipal (o SMPC deverá ficar 

em estado de prevenção de 

modo a avaliar a necessidade de 

se apoiar a população em 

perigo).  

Caberá ao Presidente da Câmara 

Municipal indicar o fim da 

situação de alerta de âmbito 

municipal. 

A desativação da situação de 

alerta de âmbito municipal 

levará a que neste caso deixem 

de estar em prevenção equipas 

do DIT e do GAP. 
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1.2 Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe associado a riscos tecnológicos 

Tabela 82 - Incêndios urbanos, acidentes industriais, acidentes em infraestruturas hidráulicas e 

colapso/estragos avultados em edifícios 

PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

INCÊNDIOS URBANOS 
ACIDENTES 

INDUSTRIAIS 

ACIDENTES EM INFRA-

ESTRUTURAS 

HIDRÁULICAS 

COLAPSO/ESTRAGOS 

AVULTADOS EM 

EDIFÍCIOS 

Constituição de 

equipas em 

estado de 

prevenção e 

prontidão 

Após a ocorrência de 

um incêndio urbano o 

presidente da Câmara 

Municipal deverá 

avaliar a necessidade 

de declarar a situação 

de alerta de âmbito 

municipal. 

A situação de alerta de 

âmbito municipal 

deverá compreender a 

ativação em regime de 

prevenção de equipas 

do DIT (maquinaria de 

obras públicas e 

limpeza) e GAP. 

Caso a gravidade da 

situação assim o exija, 

caberá ao Presidente 

ativar o PMEPC de 

Torres Novas. 

Após a ocorrência de 

um acidente industrial, 

o presidente da Câmara 

Municipal deverá 

avaliar a necessidade 

de declarar a situação 

de alerta de âmbito 

municipal e avaliar se a 

unidade industrial em 

causa se enquadra 

como estabelecimento 

de nível inferior ou 

superior de 

perigosidade, de acordo 

com o Decreto-Lei n. 

º150/2015, 05 de 

agosto). 

A situação de alerta de 

âmbito municipal 

deverá compreender a 

ativação em regime de 

prevenção de equipas 

dos CBVT, do 

Departamento de DIT 

(maquinaria de obras 

públicas e limpeza), e 

do SMPC a gravidade da 

situação assim o exija, 

caberá ao Presidente 

depois de ouvida a 

CMPC ativar o PMEPC de 

Torres Novas. 

Caso se preveja a 

possibilidade de 

ocorrência de cheias 

provocadas por diques e 

represas, ou se constate 

já a sua ocorrência, o 

presidente da Câmara 

Municipal deverá 

declarar, consoante o 

grau de gravidade 

previsto ou verificado 

do evento, a situação 

de alerta de âmbito 

municipal.  

A situação de alerta de 

âmbito municipal 

deverá compreender a 

ativação em regime de 

prevenção de equipas 

dos CBVT do 

Departamento de DIT 

(maquinaria de obras 

públicas e limpeza), e 

do SMPC a gravidade da 

situação assim o exija, 

caberá ao Presidente 

depois de ouvida a 

CMPC ativar o PMEPC de 

Torres Novas 

Nas situações em que se 

tenha registado 

estragos avultados em 

edifícios (por exemplo 

devido a uma explosão 

com origem numa fuga 

de gás) ou à sua 

derrocada parcial ou 

total, o Presidente da 

Câmara Municipal 

deverá declarar a 

situação de alerta de 

âmbito municipal, de 

acordo com o grau de 

gravidade estimado ou 

verificado. 

A situação de alerta de 

âmbito municipal 

deverá compreender a 

ativação em regime de 

prevenção de equipas 

dos CBVT do 

Departamento de DIT 

(maquinaria de obras 

públicas e limpeza), e 

do SMPC a gravidade da 

situação assim o exija, 

caberá ao Presidente 

depois de ouvida a 

CMPC ativar o PMEPC de 

Torres Novas 

Constituição de 

equipas em 

estado de 

prevenção e 

prontidão 

A ativação do PMEPC de Torres Novas compreenderá, para além do previsto para as situações de alerta 

de âmbito municipal, a passagem para o estado de prontidão (permanente) de equipas dos CBVT, do 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos (maquinaria de obras públicas e limpeza) e do SMPC (serviço 

responsável pela coordenação dos meios próprios, públicos e privados a requisitar pela Câmara 

Municipal). 

O SMPC deverá estabelecer um contacto permanente com o CDOS de Santarém de modo agilizar as 

estratégicas de intervenção e a garantir o fluxo contínuo de informação atualizada da situação. 

Avaliação da 

capacidade de 

resposta das 

Após a ativação 

imediata de equipas em 

estado de prontidão, o 

Após a ativação 

imediata de equipas em 

estado de prontidão, o 

Após a ativação imediata de equipas em estado de 

prontidão, o Presidente da CM deverá proceder à 

convocação extraordinária da CMPC. 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

INCÊNDIOS URBANOS 
ACIDENTES 

INDUSTRIAIS 

ACIDENTES EM INFRA-

ESTRUTURAS 

HIDRÁULICAS 

COLAPSO/ESTRAGOS 

AVULTADOS EM 

EDIFÍCIOS 

entidades de 

proteção civil do 

concelho e 

informação de 

que o 

Presidente da 

câmara declarou 

a situação de 

alerta de âmbito 

municipal ou 

que solicita a 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas 

Presidente da CM 

deverá proceder à 

convocação 

extraordinária da 

CMPC. 

Ao contactar as 

entidades que 

compõem a CMPC 

deverá ainda averiguar-

se se a sua capacidade 

operacional foi ou não 

comprometida pelo 

evento e se sim, em 

que medida. 

Em caso de necessidade 

poderá ser ponderada a 

reunião da CMPC num 

posto avançado na 

proximidade do teatro 

de operações. 

Presidente da CM 

deverá proceder à 

convocação 

extraordinária da CMPC. 

Dada a localização das 

indústrias, não serão de 

esperar danos nas 

entidades que 

compõem a CMPC, pelo 

que o contacto a 

estabelecer com as 

mesmas terá por 

finalidade apenas 

indicar que o 

Presidente da Câmara 

Municipal declarou a 

situação de alerta de 

âmbito municipal ou 

que o mesmo propõe a 

ativação do PMEPC de 

Torres Novas, o que 

levará a uma reunião 

extraordinária da CMPC 

(em ambos os casos). 

Em caso de necessidade 

poderá ser ponderada a 

reunião da CMPC num 

posto avançado na 

proximidade do teatro 

de operações. 

Ao contactar as entidades que compõem a CMPC 

deverá ainda averiguar-se se a sua capacidade 

operacional foi ou não comprometida pelo evento 

e se sim, em que medida.  

Em caso de necessidade poderá ser ponderada a 

reunião da CMPC num posto avançado na 

proximidade do teatro de operações. 

 

Alertar 

entidades de 

apoio 

Alertar entidades que 

poderão prestar apoio 

nas ações de 

emergência para a 

importância de se 

encontrarem em 

prevenção de modo a 

poderem dar o seu 

rápido contributo caso 

se venha a concluir 

necessário (ver lista de 

contactos). As 

principais entidades a 

alertar são: SLSS, LNEC, 

Instituto Nacional de 

Medicina Legal e 

Ciência Forenses, IPSS 

do concelho através do 

ISPS/CMTN e rádios 

local. (ver lista de 

contactos III-2) 

Alertar entidades que 

poderão prestar apoio 

nas ações de 

emergência para a 

importância de se 

encontrarem em 

prevenção de modo a 

poderem dar o seu 

rápido contributo caso 

se venha a concluir 

necessário (ver lista de 

contactos). As 

principais entidades a 

alertar são:SLSS,APA, 

LNEC, Instituto Nacional 

de Medicina Legal e 

Ciência Forenses, IPSS 

do concelho através do 

ISPS/CMTN e rádios 

local. (ver lista de 

contactos III-2) 

Alertar entidades que 

poderão prestar apoio 

nas ações de 

emergência para a 

importância de se 

encontrarem em 

prevenção de modo a 

poderem dar o seu 

rápido contributo caso 

se venha a concluir 

necessário (ver lista de 

contactos). As 

principais entidades a 

alertar são:SLSS, APA, 

CCDRC LNEC, Instituto 

Nacional de Medicina 

Legal e Ciência 

Forenses, IPSS do 

concelho através do 

ISPS/CMTN e rádio 

local, instituições e/ou 

Alertar entidades que 

poderão prestar apoio 

nas ações de 

emergência para a 

importância de se 

encontrarem em 

prevenção de modo a 

poderem dar o seu 

rápido contributo caso 

se venha a concluir 

necessário (ver lista de 

contactos). As 

principais entidades a 

alertar são: SLSS, LNEC, 

Instituto Nacional de 

Medicina Legal e 

Ciência Forenses, IPSS 

do concelho através do 

ISPS/CMTN e rádio 

local. (ver lista de 

contactos III-2) 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

INCÊNDIOS URBANOS 
ACIDENTES 

INDUSTRIAIS 

ACIDENTES EM INFRA-

ESTRUTURAS 

HIDRÁULICAS 

COLAPSO/ESTRAGOS 

AVULTADOS EM 

EDIFÍCIOS 

empresas responsáveis 

por transportes e 

comunicações, rádio 

locais, grupos de 

Escuteiros: 

Agrupamento 65 (Torres 

Novas), Agrupamento 

945 (Pedrogão), 

Agrupamento 593 

(Riachos), Agrupamento 

1140 (Chancelaria) e 

Agrupamento de Lapas 

1272 (Lapas). (ver lista 

de contactos III-2) 

Avaliação da 

existência de 

vítimas e/ou 

danos materiais 

e ambientais 

Contactar as forças presentes no terreno e fazer uma avaliação preliminar da existência de feridos ou 

mortos, a extensão dos danos sofridos pelas infraestruturas, animais afetados e danos no meio 

ambiente. 

Avaliação da 

necessidade de 

meios materiais 

e humanos 

Após efetuada a avaliação preliminar dos danos materiais e humanos nas zonas de maior impacto, 

avaliar conjuntamente com o(s) Comandante(s) das Operações de Socorro a necessidade de se ativarem 

meios adicionais a serem estacionados na Zona de Apoio do teatro de operações. Ponderar, juntamente 

com o COS o envio de meios materiais e humanos para a Zona de Concentração de Reserva do teatro de 

operações (meios não necessários no momento, mas que se preveja alguma probabilidade de poderem 

vir a ser úteis, i.e., pré-posicionamento de meios). Consultar listagem de meios e recursos. 

Avaliação da 

necessidade de 

evacuação  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

O SMPC deverá deslocar-se ao(s) local(is) afetado(s) de modo a avaliar a necessidade de proceder à 

evacuação do(s) mesmo(s).  

Cabe ao(s) COS indicar a necessidade de se proceder à evacuação da zona sob sua responsabilidade, 

despoletando posteriormente os necessários procedimentos em coordenação com a CMPC. 

Avaliação da 

necessidade de 

evacuação  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Decidir qual o centro de acolhimento a ativar, tendo como alternativa unidades hoteleiras e 

infraestruturas públicas como as escolas e pavilhões desportivos indicados no Ponto 1. 

O COS deverá deslocar-se ao(s) local(is) afetado(s) de modo a avaliar a necessidade de proceder à 

evacuação do(s) mesmo(s).  

Cabe ao(s) COS indicar a necessidade de se proceder à evacuação da zona sob sua responsabilidade 

depois de avaliada a situação com o Presidente da CM, despoletando o SMPC posteriormente os 

necessários procedimentos em coordenação com a CMPC. 

Decidir qual o centro de acolhimento a ativar, tendo como alternativa unidades hoteleiras e 

infraestruturas públicas como as escolas e pavilhões desportivos indicados no Ponto 1. 

As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das refeições a 

distribuir pelos desalojados. 

Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os indivíduos que derem entrada, recorrendo 

aos formulários definidos no presente plano (consultar Parte III).  

A informação recolhida deverá ser imediatamente disponibilizada ao SMPC. 

Avaliação da 

necessidade de 

ativação de 

Averiguar no terreno a necessidade de transportar as vítimas mortais para um dos locais temporários de 

reunião de mortos previstos na Parte II do Plano (isto caso se preveja que será esgotada a capacidade 

das morgues dos hospitais e das casas mortuárias dos cemitérios e agências funerárias). 
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AVULTADOS EM 

EDIFÍCIOS 

meios adicionais 

de mortuária  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Esta ação é da responsabilidade do Ministério Público. 

Seguir os procedimentos previstos na Parte II. 

Garantir a 

constituição de 

perímetros de 

segurança 

Garantir que os diferentes sectores do(s) teatro(s) de operações se encontram definidos e que as Zonas 

de Sinistro e de apoio se encontram vedadas (o controlo do acesso aos sectores do teatro de operações 

será da responsabilidade das forças de segurança do concelho). 

Garantir o 

condicionament

o de trânsito nos 

itinerários de 

emergência  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Garantir que os 

itinerários de 

emergência definidos se 

encontram 

desobstruídos de 

trânsito. 

O controlo dos acessos 

e condicionamento do 

trânsito nos itinerários 

de emergência será da 

responsabilidade das 

forças de segurança 

presentes no concelho. 

Caberá às forças de 

segurança do concelho 

indicar ao SMPC a 

necessidade de se 

acionarem meios 

adicionais para 

auxiliarem nesta tarefa 

(equipas de segurança 

privadas, voluntários, 

etc.). 

Avaliar a necessidade 

de se condicionar a 

circulação nas 

principais vias acessos 

ao local do sinistro. 

O controlo dos acessos 

e condicionamento do 

trânsito nos itinerários 

de emergência será da 

responsabilidade das 

forças de segurança 

presentes no concelho. 

Caberá às forças de 

segurança do concelho 

indicar ao SMPC a 

necessidade de se 

acionarem meios 

adicionais para 

auxiliarem nesta tarefa 

(equipas de segurança 

privadas, voluntários, 

etc.). 

Garantir que os itinerários de emergência 

definidos se encontram desobstruídos de trânsito. 

O controlo dos acessos e condicionamento do 

trânsito nos itinerários de emergência será da 

responsabilidade das forças de segurança 

presentes no concelho. 

Caberá às forças de segurança do concelho indicar 

ao SMPC a necessidade de se acionarem meios 

adicionais para auxiliarem nesta tarefa (equipas 

de segurança privadas, voluntários, etc.).  

Manutenção da 

ordem pública 

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Garantir que o normal patrulhamento do concelho 

pelas forças de segurança não é comprometido. 

Evitar pilhagens 

fazendo circular pelas 

zonas menos afetadas 

forças de segurança 

pública e/ou elementos 

de serviços de 

segurança públicos ou 

privadas ou mesmo 

elementos do SMPC (as 

zonas mais afetadas 

terão já elementos das 

forças de segurança). 

Para além das zonas 

residenciais mais 

isoladas ter também 

como um dos alvos 

privilegiados de ações 

Garantir que o normal 

patrulhamento do 

concelho pelas forças 

de segurança não é 

comprometido. 
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de vigilância as zonas 

comerciais. 

Garantir a 

eficiência das 

ações de auxílio 

médico (apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Em função do cenário 

verificado nos diversos 

locais afetados, o INEM 

e a Autoridade de 

Saúde do município 

deverão determinar e 

coordenar os meios a 

empregar para dar 

resposta às diferentes 

necessidades. 

Caso a magnitude do 

evento assim o exija 

(elevada probabilidade 

de feridos ligeiros e/ou 

deslocados) deverá ser 

constituído na 

proximidade da zona 

afetada um posto 

médico avançado 

(coordenado pelo 

INEM). Este terá por 

finalidade receber a 

população atingida, 

fazer a triagem das suas 

necessidades (médicas, 

agasalhos, alimentação, 

etc.) e encaminhá-la 

para os locais mais 

adequados (hospitais, 

centros de saúde ou 

centros de acolhimento 

de deslocados).  

A autoridade de saúde 

deverá articular-se com 

o COS de modo a 

requerer todos os meios 

necessários para a 

atividade médica como 

alimentos, agasalhos, 

viaturas de transporte, 

etc. 

Em função do cenário 

verificado nos diversos 

locais afetados, o INEM 

e a Autoridade de 

Saúde do município 

deverão determinar e 

coordenar os meios a 

empregar para dar 

resposta às diferentes 

necessidades. 

A autoridade de saúde 

deverá articular-se com 

o SMPC para requerer 

todos os meios 

necessários para a sua 

atividade, bem como 

auxiliar no aviso às 

populações residentes 

na proximidade do local 

afetado (informação 

presencial porta-a-

porta ou utilização de 

viaturas possuindo 

megafone). 

Em função do cenário 

verificado nos diversos 

locais afetados, o INEM 

e a Autoridade de 

Saúde do município 

deverão determinar e 

coordenar os meios a 

empregar para dar 

resposta às diferentes 

necessidades. 

Caso a magnitude do 

evento assim o exija 

(elevada probabilidade 

de feridos ligeiros e/ou 

deslocados) deverá ser 

constituído na 

proximidade da zona 

afetada um posto 

médico avançado 

(coordenado pelo 

INEM). Este terá por 

finalidade receber a 

população atingida, 

fazer a triagem das suas 

necessidades (médicas, 

agasalhos, alimentação, 

etc.) e encaminhá-la 

para os locais mais 

adequados (hospitais, 

centros de saúde ou 

centros de acolhimento 

de deslocados).  

A autoridade de saúde 

deverá articular-se com 

o COS de modo a 

requerer todos os meios 

necessários para a 

atividade médica como 

alimentos, agasalhos, 

viaturas de transporte, 

etc. 

Em função do cenário 

verificado nos diversos 

locais afetados, o INEM 

e a Autoridade de 

Saúde do município 

deverão determinar e 

coordenar os meios a 

empregar para dar 

resposta às diferentes 

necessidades. 

A autoridade de saúde 

deverá articular-se com 

o COM de modo a 

requerer todos os meios 

necessários para a 

atividade médica como 

alimentos, agasalhos, 

viaturas de transporte, 

etc. 

Garantir as 

necessidades 

básicas da 

população 

afetada  

(apenas 

associado à 

Caberá à CMTN (SMPC), em articulação com a Autoridade de Saúde do município, fazer chegar à 

população afetada (quer a que se encontra nas zonas afetadas, quer a que se encontra nas ZCAP, isto é, 

em centros de acolhimento) bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e medicamentos. 
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EDIFÍCIOS 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Informação à 

população 

O Gabinete de Apoio deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com o evento, 

nomeadamente, preparar comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar informação relativa 

aos cuidados a serem adotados pela população e disponibilizar informação relativamente ao estado e 

localização de feridos e deslocados (ver Parte III; também deverá ser utilizado como canal preferencial 

de informação a página da Internet da Câmara Municipal). 

Inspecionar 

zonas 

identificadas 

como de maior 

risco 

A natureza muito localizada deste tipo de evento 

não obriga a que se percorram outras áreas do 

concelho para avaliar eventuais estragos. 

Caso se preveja o 

agravamento da 

situação, verificar se 

para além das zonas 

afetadas existem outras 

que mereçam especial 

atenção (zonas ainda 

não afetadas mas que 

poderão vir a sê-lo nas 

próximas horas). 

A natureza muito 

localizada deste tipo de 

evento não obriga a que 

se percorram outras 

áreas do concelho para 

avaliar eventuais 

estragos. 

Analisar 

estragos nas 

infraestruturas 

básicas Avaliadas as zonas que sofreram danos fazer 

deslocar elementos da CMTN para o terreno tendo 

em vista identificar locais onde se verificaram 

estragos em postes de eletricidade, de iluminação, 

telecomunicações, etc. 

Contactar as entidades responsáveis pela 

manutenção das redes de eletricidade, 

comunicações e gás, nomeadamente, EDP 

Distribuição, Portugal Telecom, Tagusgás, etc. 

(consultar lista de contactos presente no Ponto 1 

do Plano). 

Assim que o nível das 

águas se encontre 

regularizado a Câmara 

Municipal deverá fazer 

deslocar elementos 

para as zonas afetadas 

de modo a avaliar a 

extensão dos danos 

causados pelas cheias. 

Avaliadas as zonas que 

sofreram danos a CMTN 

devera fazer deslocar 

elementos para o 

terreno tendo em vista 

identificar locais onde 

se verificaram estragos 

em postes de 

eletricidade, 

iluminação, 

telecomunicações e na 

rede de abastecimento 

de água, gás e 

saneamento básico. 

Analisar 

estragos nas 

infraestruturas 

básicas 

Contactar as entidades 

responsáveis pela 

manutenção das redes 

de abastecimento de 

água, gás, saneamento 

básico, eletricidade e 

comunicações, caso 

estas tenham sido 

afetadas (Tagusgás, 

EDP, Altice/PT,AR, 

etc.; consultar lista de 

contactos). 

Contactar as entidades 

responsáveis pela 

manutenção das redes 

de eletricidade, 

comunicações, 

abastecimento de água, 

gás e saneamento 

básico, nomeadamente, 

Tagusgás, EDP 

Distribuição, 

Altice/PT,AR, etc.; 

consultar lista de 

contactos. 

Ativação de 

bolsa de 

voluntariado  

Avaliar a necessidade de ativar bolsa de voluntariado de modo a se apoiarem as diferentes ações de 

emergência (receção de dádivas, distribuição de bens e serviços de estafeta, etc.). 

Desativação do 

PMEPC de 

Após controlada a situação de emergência, o que compreenderá o transporte dos feridos para unidades 

hospitalares, o regresso da população deslocada para as suas residências ou para a residência de 
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Torres Novas ou 

situação de 

alerta de âmbito 

municipal 

familiares, o controlo de ruturas em condutas de água e gás, a estabilização primária de infraestruturas 

em risco de derrocada ou o seu isolamento, caberá ao Presidente desativar o PMEPC de Torres Novas.  

A desativação do PMEPC DE TORRES NOVAS deverá fazer com que o concelho passe para a situação de 

alerta de âmbito municipal (equipas da Câmara Municipal em estado de prevenção de modo ao SMPC 

coordenar a sua ação de acordo com as necessidades indicadas pelo COS).  

Caberá ao Presidente da Câmara Municipal indicar o fim da situação de alerta de âmbito municipal. 

A desativação da situação de alerta de âmbito municipal levará a que neste caso deixem de estar em 

prevenção equipas do DIT e do SMPC. 

 

 

Tabela 83 - Acidentes viários e aéreos e transporte de mercadorias perigosas 

PROCEDIMENTOS 
RISCOS TECNOLÓGICOS 

ACIDENTES VIÁRIOS E AÉREOS TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

Constituição de 

equipas em 

estado de 

prevenção e 

prontidão 

A ocorrência de acidentes viários e aéreos 

podem encontrar-se associados a determinadas 

condições meteorológicas, pelo que a 

declaração da situação de alerta de âmbito 

municipal pode ser efetuada mesmo antes de se 

terem verificado acidentes. 

Caso tenha ocorrido um acidente aéreo deverá 

imediatamente avisar-se o CDOS o qual 

informará por sua vez o CONEPC. Caberá ao 

CONEPC coordenar as ações de todas as 

entidades necessárias às ações de intervenção e 

articular-se com o Centro de Coordenação de 

Busca e Salvamento Aéreo. 

Dependendo da gravidade prevista ou verificada 

da ocorrência caberá ao Presidente da Câmara 

Municipal declarar a situação de alerta de 

âmbito. 

A situação de alerta de âmbito municipal deverá 

compreender a ativação em regime de 

prevenção de equipas do DIT, o mesmo devendo 

acontecer com a GNR, PSP e CBVT. A situação 

de alerta de âmbito municipal deverá ainda 

levar à ativação do SMPC. 

Caso a gravidade da ocorrência assim o 

justifique, caberá ao Presidente depois de 

ouvida a CMPC, se houver essa possibilidade, 

ativar o PMEPC de Torres Novas. 

Adicionalmente, a ativação do PMEPC de Torres 

Novas compreenderá a passagem para o estado 

de prontidão (permanente) de equipas do DIT os 

e do SMPC (serviço responsável pela 

coordenação dos meios próprios, públicos e 

privados a requisitar pela Câmara Municipal). 

A Presidente da CM deverá estabelecer um 

contacto permanente com o CDOS de Santarém 

Assim como acontece com acidentes viários, 

aéreos ou marítimos, também os acidentes 

envolvendo o transporte de mercadorias perigosas 

poderá encontra-se associado a condições 

meteorológicas adversas, as quais, dado o 

potencial que apresentam para originar acidentes 

graves ou catástrofes, justificarão à partida um 

maior nível de prontidão por parte das entidades 

integrantes do SIOPS. 

Caso tenha ocorrido no concelho um acidente 

envolvendo o transporte de substâncias perigosas, 

o Presidente da Câmara Municipal deverá declarar 

a situação de alerta de âmbito municipal. 

A situação de alerta de âmbito municipal deverá 

compreender a ativação em regime de prevenção 

de equipas do DIT (maquinaria de obras públicas e 

limpeza), o mesmo devendo acontecer com a GNR, 

PSP e CBVT. A situação de alerta de âmbito 

municipal deverá ainda levar à ativação do SMPC. 

Caso os danos gerados ou previstos assim o 

justifiquem, o presidente deverá acionar reunião 

extraordinária da CMPC de modo a se ativar o 

PMEPC de Torres Novas. 

Adicionalmente, a ativação do PMEPC de Torres 

Novas pelo Presidente da CM, compreenderá a 

passagem para o estado de prontidão 

(permanente) de equipas do DIT e do SMPC 

(serviço responsável pela coordenação dos meios 

próprios, públicos e privados a requisitar pela 

Câmara Municipal). 

O Presidente da CM deverá estabelecer um 

contacto permanente com o CDOS de Santarém de 

modo agilizar as estratégicas de intervenção e a 

garantir o fluxo contínuo de informação atualizada 

da situação. 
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de modo agilizar as estratégicas de intervenção 

e a garantir o fluxo contínuo de informação 

atualizada da situação. 

Avaliação da 

capacidade de 

resposta das 

entidades de 

proteção civil do 

concelho e 

informação de 

que o Presidente 

da câmara 

declarou a 

situação de 

alerta de âmbito 

municipal ou que 

solicita a 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas 

Este tipo de evento não deverá afetar a capacidade operacional das entidades com responsabilidades 

na área da proteção civil, pelo que o contacto que a Câmara Municipal estabelecerá com as mesmas 

será apenas para indicar a reunião extraordinária da CMPC devido ao Presidente da Câmara Municipal 

ter declarado a situação de alerta de âmbito municipal ou mesmo solicitar a ativação do PMEPC de 

Torres Novas. 

 Nos casos em que o acidente tenha justificado a declaração de situação de alerta de âmbito 

municipal ou a ativação do PMEPC, a CMPC deverá reunir e avaliar qual a melhor estratégia a seguir 

para mitigar o efeito do acidente, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde e meios materiais. 

Em caso de necessidade poderá ser ponderada a reunião da CMPC num posto avançado na 

proximidade do teatro de operações. 

Alertar entidades 

de apoio 

Alertar entidades que poderão prestar apoio nas ações de emergência para a importância de se 

encontrarem em prevenção de modo a poderem dar o seu rápido contributo caso se venha a concluir 

necessário (ver lista de contactos presente no Ponto 1 do Plano). As principais entidades a alertar 

são: APA, IP,S.A., BRISA,  Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses, empresas proprietárias de gruas e rádios regionais e locais (o Centro de 

Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo será contactado pelo CONEPC). 

Avaliação da 

existência de 

vítimas e/ou 

danos materiais 

e ambientais 

Contactar o COS e fazer uma avaliação preliminar da existência de feridos ou mortos, a extensão dos 

danos sofridos pelas infraestruturas, animais afetados e danos no meio ambiente. 

Avaliação da 

necessidade de 

meios materiais 

e humanos 

Após efetuada a avaliação preliminar dos danos materiais e humanos nas zonas de maior impacto, 

avaliar conjuntamente com o(s) Comandante(s) das Operações de Socorro a necessidade de se 

ativarem meios adicionais a serem estacionados na Zona de Apoio do teatro de operações.  

Ponderar juntamente com o SMPC e COS o envio de meios materiais e humanos para a Zona de 

Concentração de Reserva do teatro de operações (meios não necessários no momento, mas que se 

preveja alguma probabilidade de poderem vir a ser úteis, i.e., pré-posicionamento de meios). 

Consultar listagem de meios e recursos. 

Avaliação da 

necessidade de 

evacuação  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Cabe ao(s) COS indicar em conjunto com o Presidente da CM, ao SMPC a necessidade de se proceder à 

evacuação da zona sob sua responsabilidade, despoletando o SMPC, posteriormente, os necessários 

procedimentos em coordenação com a CMPC. 

Decidir qual o centro de acolhimento a ativar, tendo como alternativa unidades hoteleiras e 

infraestruturas públicas como as escolas e pavilhões desportivos indicados no Ponto 1. 

As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das refeições a 

distribuir pelos desalojados. 

Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os indivíduos que derem entrada, 

recorrendo aos formulários definidos no presente plano (consultar Parte III).  

A informação recolhida deverá ser imediatamente disponibilizada ao SMPC. 

Avaliação da 

necessidade de 

ativação de 

meios adicionais 

Averiguar no terreno a necessidade de transportar as vítimas mortais para um dos locais temporários 

de reunião de mortos previstos na Parte II do Plano (isto caso se preveja que será esgotada a 

capacidade das morgues e casas mortuárias dos hospitais, cemitérios e agências funerárias). 

Esta ação é da responsabilidade do Ministério Público. 
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de mortuária  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Seguir os procedimentos de mortuária definidos na Parte II. 

Garantir a 

constituição de 

perímetros de 

segurança 

Garantir que os diferentes sectores do(s) teatro(s) de operações se encontram definidos e que as 

Zonas de Sinistro e de apoio se encontram vedadas (o controlo do acesso aos sectores do teatro de 

operações será da responsabilidade das forças de segurança do concelho). 

Garantir o 

condicionamento 

de trânsito nos 

itinerários de 

emergência  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Avaliar a necessidade de se condicionar a circulação nos itinerários definidos como sendo de 

emergência. 

Garantir que os itinerários de emergência definidos se encontram desobstruídos de trânsito.  

O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência será da 

responsabilidade das forças de segurança presentes no concelho. 

Caberá às forças de segurança do concelho indicar ao SMPC a necessidade de se acionarem meios 

adicionais para auxiliarem nesta tarefa (equipas de segurança privadas, voluntários, etc.). 

Manutenção da 

ordem pública 

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Garantir que o normal patrulhamento do concelho pelas forças de segurança não é comprometido. 

Caberá às forças de segurança do concelho indicar ao SMPC a necessidade de se acionarem meios 

adicionais para auxiliarem nesta tarefa (equipas de segurança privadas, voluntários, etc.). 

Garantir a 

eficiência das 

ações de auxílio 

médico (apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Em função do cenário verificado nos locais afetados, o INEM e a Autoridade de Saúde do município 

deverão determinar e coordenar os meios a empregar para dar resposta às diferentes necessidades. 

Caso a magnitude do evento assim o exija (elevada probabilidade de feridos ligeiros e/ou deslocados) 

deverá ser constituído na proximidade da zona afetada um posto médico avançado (coordenado pelo 

INEM). Este terá por finalidade receber a população atingida, fazer a triagem das suas necessidades 

(médicas, agasalhos, alimentação, etc.) e encaminhá-la para os locais mais adequados (hospitais, 

centros de saúde ou centros de acolhimento de deslocados). 

A autoridade de saúde deverá articular-se com o SMPC de modo a requerer todos os meios necessários 

para a atividade médica como alimentos, agasalhos, viaturas de transporte, etc. 

Garantir as 

necessidades 

básicas da 

população 

afetada  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de Torres 

Novas) 

Caberá à CMTN (SMPC), em articulação com a Autoridade de Saúde do município, fazer chegar à 

população afetada (quer a que se encontra nas zonas afetadas, quer a que se encontra nas Zonas de 

Concentração Local, isto é, em centros de acolhimento) bens básicos essenciais como água, 

alimentos, agasalhos e medicamentos. 

Informação à 

população 

O SMPC deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com o evento, nomeadamente, 

preparar comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar informação relativa aos cuidados a 

serem adotados pela população e disponibilizar informação relativamente ao estado e localização de 

feridos e deslocados (ver Parte III Modelos; também deverá ser utilizado como canal preferencial de 

informação a página da Internet da Câmara Municipal). 
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PROCEDIMENTOS 
RISCOS TECNOLÓGICOS 

ACIDENTES VIÁRIOS E AÉREOS TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

Inspecionar 

zonas 

identificadas 

como de maior 

risco 

A natureza muito localizada deste tipo de evento não obriga a que se percorram outras áreas do 

concelho para avaliar eventuais estragos 

Analisar estragos 

nas 

infraestruturas 

básicas 

Após avaliadas as zonas que sofreram danos a CMTN deverá fazer deslocar elementos para o terreno 

tendo em vista identificar locais onde se verificaram estragos em vias de circulação, postes de 

eletricidade, de iluminação, telecomunicações, etc. 

Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes viárias, de eletricidade e 

comunicações, nomeadamente, Estradas de Portugal, BRISA, IP,S.A., EDP Distribuição e Altice/ 

Portugal Telecom (consultar lista de contactos presente no Ponto 1 do Plano). 

Ativação de bolsa 

de voluntariado  

Avaliar a necessidade de ativar bolsa de voluntariado de modo a se apoiarem as diferentes ações de 

emergência (receção de dádivas, distribuição de bens e serviços de estafeta, etc.). 

Desativação do 

PMEPC de Torres 

Novas ou da 

situação de 

alerta de âmbito 

municipal 

Após controlada a situação de emergência, o 

que compreenderá o transporte dos feridos para 

unidades hospitalares, o regresso da população 

deslocada para as suas residências ou para a 

residência de familiares, o controlo de ruturas 

em condutas de água, a estabilização primária 

de infraestruturas em risco de derrocada ou o 

seu isolamento e o restabelecimento da 

circulação viária, caberá ao Presidente da CM 

desativar o PMEPC de Torres Novas.  

A desativação do PMEPC de Torres Novas  deverá 

fazer com que o concelho passe para a situação 

de alerta de âmbito municipal (equipas da 

Câmara Municipal em estado de prevenção de 

modo ao SMPC coordenar a sua ação de acordo 

com as necessidades indicadas pelo COS).  

Caberá ao Presidente da Câmara Municipal 

indicar o fim da situação de alerta de âmbito 

municipal. 

A desativação da situação de alerta de âmbito 

municipal levará a que neste caso deixem de 

estar em prevenção equipas da do 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos e do 

Gabinete de Apoio. 

Após controlada a situação de emergência, o que 

compreenderá o transporte dos feridos para 

unidades hospitalares, o regresso da população 

deslocada para as suas residências ou para a 

residência de familiares, a contenção da 

progressão da substância perigosa, o isolamento 

das zonas afetadas e o restabelecimento da 

circulação viária, caberá ao Presidente da CM 

desativar o PMEPC de Torres Novas.  

A desativação do PMEPC de Torres Novas deverá 

fazer com que o concelho passe para a situação de 

alerta de âmbito municipal (equipas da Câmara 

Municipal em estado de prevenção de modo ao 

SMPC coordenar a sua ação de acordo com as 

necessidades indicadas pelo COS).  

Caberá ao Presidente da Câmara Municipal indicar 

o fim da situação de alerta de âmbito municipal. 

A desativação da situação de alerta de âmbito 

municipal levará a que neste caso deixem de estar 

em prevenção equipas do Departamento de Obras 

e Serviços Urbanos e do Gabinete de Apoio. 

 

Tabela 84 - Concentrações humanas, terrorismo, contaminação da rede pública de abastecimento de 

água e rutura energética 

PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

CONCENTRAÇÕES 

HUMANAS 
TERRORISMO21 

CONTAMINAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

RUTURA ENERGÉTICA 

Constituição de 

equipas em 

Caso determinado 

evento, que reúna um 

Os atos terroristas são 

de muito difícil 

Nas situações em que se 

tenha registado 

Devem ser requisitados 

motoristas de pesados 

                                                 

21 O sistema municipal de proteção civil previsto no PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE TORRES NOVAS coloca-

se à disposição do comando operacional (definido no artigo 19.º da Lei de Segurança Interna). Importa também salientar que uma vez 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

CONCENTRAÇÕES 

HUMANAS 
TERRORISMO21 

CONTAMINAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

RUTURA ENERGÉTICA 

estado de 

prevenção e 

prontidão 

grande número de 

pessoas, possua 

potencial para gerar um 

elevado número de 

feridos e até mesmo 

deslocados, o 

Presidente da Câmara 

Municipal deverá 

declarar a situação de 

alerta de âmbito 

municipal (ver ponto 4 

da Parte I do presente 

Plano). 

A situação de alerta de 

âmbito municipal 

deverá compreender a 

colocação em regime 

de prevenção dos CBVT, 

do SMPC e PSP/GNR. 

Não é de esperar que os 

eventos que ocorrem no 

concelho possam gerar 

desacatos graves o 

suficiente para gerar o 

tipo de resposta 

associado à ativação do 

PMEPC de Torres Novas. 

A SMPC deverá 

estabelecer um 

contacto permanente 

com o CDOS de 

Santarém de modo 

agilizar as estratégicas 

de intervenção e a 

garantir o fluxo 

contínuo de informação 

atualizada da situação. 

previsão, pelo que se 

considera que, a 

acontecer, deverá 

originar de imediato a 

ativação do PMEPC de 

Torres Novas por parte 

do Presidente da CM. 

A ativação do PMEPC de 

Torres Novas 

compreende, ao nível 

da estrutura municipal, 

a imediata ativação de 

equipas do DIT 

(maquinaria de obras 

públicas e limpeza) as 

quais deverão 

encontrar-se 

permanentemente em 

estado de prontidão 

para imediata 

intervenção caso venha 

a ser considerado 

necessário, o mesmo 

acontecendo com a 

GNR, PSP e CBVT. Em 

paralelo deverá 

encontrar-se em estado 

de prontidão o SMPC 

(serviço responsável 

pela coordenação dos 

meios próprios, 

públicos e privados a 

requisitar pela Câmara 

Municipal). 

 A Lei de Segurança 

Interna (Lei 59/2015 de 

24 de junho) prevê que, 

em caso de ataques 

terroristas, a 

intervenção conjunta e 

combinada de 

diferentes forças e 

serviços de segurança 

e, eventualmente, do 

SIOPS, se encontram na 

dependência 

operacional do 

contaminação na rede 

hidrográfica ou da água 

de abastecimento 

público (por exemplo 

devido a uma descarga ou 

a degradação associada a 

situação de seca) o 

Presidente da Câmara 

deverá declarar a 

situação de alerta de 

âmbito municipal (isto é, 

não se prevê que este 

tipo de risco possa ter um 

impacto tal que 

justifique um nível de 

intervenção compatível 

com a ativação do PMEPC 

de Torres Novas; ver 

ponto 4 da Parte I do 

presente plano). 

A situação de alerta de 

âmbito municipal deverá 

compreender a ativação 

em regime de prevenção 

de equipas dos CBVT, do 

DIT, do SMPC e da EPAL.  

E das AR. 

O Presidente da CM 

deverá estabelecer um 

contacto permanente 

com o CDOS de Santarém 

de modo agilizar as 

estratégicas de 

intervenção e a garantir o 

fluxo contínuo de 

informação atualizada da 

situação. 

com carta para 

transporte de ADR, no 

caso de combustíveis. 

No caso de energia 

elétrica, devem ser 

testados os geradores 

existentes, os fixos e 

móveis que possam 

existir. 

Presidente da Câmara 

Municipal deverá 

declarar a situação de 

alerta de âmbito 

municipal (ver ponto 4 

da Parte I do presente 

Plano). 

A situação de alerta de 

âmbito municipal 

deverá compreender a 

colocação em regime 

de prevenção dos CBVT, 

do SMPC e PSP/GNR, 

DIT, EDP Distribuição, 

Tagusgás. 

O Presidente da CM 

deverá estabelecer um 

contacto permanente 

com o CDOS de 

Santarém de modo 

agilizar as estratégicas 

de intervenção e a 

garantir o fluxo 

contínuo de informação 

atualizada da situação. 

                                                 

que o PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE TORRES NOVAS se encontra de acordo com o estabelecido no SIOPS e 

na Diretiva Operacional Nacional n.º 1/2010 (DON1) não conflituará com o determinado na Lei de Segurança Interna. 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

CONCENTRAÇÕES 

HUMANAS 
TERRORISMO21 

CONTAMINAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

RUTURA ENERGÉTICA 

Secretário-Geral do 

Sistema de Segurança 

Interna. 

Constituição de 

equipas em 

estado de 

prevenção e 

prontidão 

 

O Secretário-Geral do 

Sistema de Segurança 

Interna (SIS) tem 

poderes de 

planeamento e 

atribuição de missões 

ou tarefas que 

requeiram a 

intervenção conjugada 

de diferentes forças e 

serviços de segurança e 

de controlo da 

respetiva execução, de 

acordo com o Plano de 

coordenação, controlo 

e comando operacional 

das forças e dos 

serviços de segurança. 

O Presidente da CM 

deverá estabelecer um 

contacto permanente 

com o CDOS de 

Santarém de modo 

agilizar as estratégicas 

de intervenção e a 

garantir o fluxo 

contínuo de informação 

atualizada da situação. 

 

 

Avaliação da 

capacidade de 

resposta das 

entidades de 

proteção civil 

do concelho e 

informação de 

que o 

Presidente da 

câmara 

declarou a 

situação de 

alerta de 

âmbito 

municipal ou 

que solicita a 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas 

Após a ativação 

imediata de equipas em 

estado de prevenção, o 

Presidente da CM 

deverá proceder à 

convocação 

extraordinária da 

CMPC. 

Dada à natureza do tipo 

de eventos em causa 

não serão de esperar 

danos nas entidades 

que compõem a CMPC, 

pelo que o contacto a 

estabelecer com as 

mesmas terá por 

finalidade apenas 

indicar que o 

Presidente da Câmara 

Municipal declarou a 

Após a ativação 

imediata de equipas em 

estado de prontidão, o 

Presidente da CM 

deverá proceder à 

convocação 

extraordinária da 

CMPC. 

Ao contactar as 

entidades que 

compõem a CMPC; 

deverá ainda averiguar-

se se a sua capacidade 

operacional foi ou não 

comprometida pelo 

evento e, se sim, em 

que medida. 

Em caso de necessidade 

poderá ser ponderada a 

reunião da CMPC num 

Nas situações em que se 

verifique a ocorrência de 

riscos sanitários, que 

justifiquem a declaração 

da situação de alerta de 

âmbito municipal, a 

Câmara Municipal deverá 

reunir-se com os 

elementos que compõem 

a CMPC de modo a 

delinearem as ações a 

desenvolver e os meios a 

empenhar 

(nomeadamente, 

contactar entidades de 

apoio como a APA, e 

definir as informações a 

difundir através dos 

órgãos de comunicação 

social e outros canais 

Após a ativação 

imediata de equipas em 

estado de prevenção, o 

Presidente da CM 

deverá proceder à 

convocação 

extraordinária da 

CMPC. Podem ser 

esperadas situações de 

desacato da ordem 

pública pelo que a PSP 

e a GNR deverão estar 

de prontidão. Dada à 

natureza do tipo de 

eventos em causa não 

serão de esperar danos 

nas entidades que 

compõem a CMPC, pelo 

que o contacto a 

estabelecer com as 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

CONCENTRAÇÕES 

HUMANAS 
TERRORISMO21 

CONTAMINAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

RUTURA ENERGÉTICA 

situação de alerta de 

âmbito municipal ou 

que o mesmo solicita a 

ativação do PMEPC de 

Torres Novas, o que 

levará a uma reunião 

extraordinária da 

CMPC. 

Em caso de necessidade 

poderá ser ponderada a 

reunião da CMPC num 

posto avançado na 

proximidade do teatro 

de operações. 

posto avançado na 

proximidade do teatro 

de operações. 

Dada a natureza do tipo 

de evento, a CMPC 

apoiará o Secretário-

Geral do Sistema de 

Segurança Interna. 

disponíveis como o sítio 

da Internet da Câmara 

Municipal). 

mesmas terá por 

finalidade apenas 

indicar que o 

Presidente da Câmara 

Municipal declarou a 

situação de alerta de 

âmbito municipal ou 

que o mesmo solicita a 

ativação do PMEPC de 

Torres Novas, o que 

levará a uma reunião 

extraordinária da 

CMPC. 

Em caso de necessidade 

poderá ser ponderada a 

reunião da CMPC num 

posto avançado na 

proximidade do teatro 

de operações. 

 

Avaliação da 

capacidade de 

resposta das 

entidades de 

proteção civil 

do concelho e 

informação de 

que o 

Presidente da 

câmara 

declarou a 

situação de 

alerta de 

âmbito 

municipal ou 

que solicita a 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas 

Os agentes de proteção 

civil e o SMPC deverão 

reunirem-se 

previamente à 

ocorrência do(s) 

evento(s) de modo a 

avaliar as estratégias a 

seguirem, 

nomeadamente no que 

respeita ao pré-

posicionamento de 

meios (postos médicos 

avançados e 

ambulâncias), 

condicionamento da 

circulação nas 

principais vias de 

acesso, estratégias de 

evacuação do espaço 

em caso de 

necessidade, etc. 

  

 

Alertar 

entidades de 

apoio 

Em princípio as 

entidades a intervir em 

caso de emergência 

serão as que integram a 

CMPC. 

Alertar entidades que 

poderão prestar apoio 

nas ações de 

emergência para a 

importância de se 

encontrarem em 

prevenção de modo a 

poderem dar o seu 

rápido contributo caso 

Alertar entidades que 

poderão prestar apoio 

nas ações de emergência 

para a importância de se 

encontrarem em 

prevenção de modo a 

poderem dar o seu rápido 

contributo caso se venha 

a concluir necessário). As 

Alertar entidades que 

poderão prestar apoio 

nas ações de 

emergência para a 

importância de se 

encontrarem em 

prevenção de modo a 

poderem dar o seu 

rápido contributo caso 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

RUTURA ENERGÉTICA 

se venha a concluir 

necessário. As 

principais entidades a 

alertar são: SLSS, 

IP,S.A., EDP 

Distribuição, Altice/PT, 

LNEC, Instituto 

Nacional de Medicina 

Legal e Ciências 

Forenses, IPSS do 

concelho através da 

ISPS/CMTN e rádios 

regionais e locais. (ver 

lista de contactos III-2) 

principais entidades a 

alertar são: USP, EPAL, 

AR, APA/ARH do Tejo e 

empresas de análise da 

qualidade da água. (ver 

lista de contactos III-2) 

se venha a concluir 

necessário. As 

principais entidades a 

alertar são: EDP 

Distribuição, Tagusgás, 

GNR,CBVT e PSP, estes 

três últimos para 

poderem fazer o 

transporte de 

combustíveis. (ver lista 

de contactos III-2) 

Avaliação da 

existência de 

vítimas e/ou 

danos materiais 

e ambientais 

Contactar as forças presentes no terreno e fazer 

uma avaliação preliminar da existência de feridos 

ou mortos, a extensão dos danos sofridos pelas 

infraestruturas, animais afetados e danos no meio 

ambiente. 

Contactar as forças 

presentes no terreno e 

fazer uma avaliação 

preliminar da existência 

de hospitalizações, a 

extensão dos danos 

sofridos, impacto em 

animais e no meio 

ambiente. 

 

Avaliação da 

necessidade de 

meios materiais 

e humanos 

Após efetuada a avaliação preliminar dos danos 

materiais e humanos nas zonas de maior impacto, 

avaliar conjuntamente com o COS a necessidade 

de se ativarem meios adicionais a serem 

estacionados na Zona de Apoio do teatro de 

operações.  

Ponderar, juntamente com o COS, o envio de 

meios materiais e humanos para a Zona de 

Concentração de Reserva do teatro de operações 

(meios não necessários no momento, mas que se 

preveja alguma probabilidade de poderem vir a 

ser úteis, i.e., pré-posicionamento de meios). 

Consultar listagem de meios e recursos. 

Após efetuada a 

avaliação preliminar dos 

danos causados na 

população, animais e 

meio ambiente, avaliar a 

necessidade de se 

disponibilizarem meios 

adicionais aos agentes 

que se encontram no 

terreno (consultar meios 

e recursos presentes 

nesta secção do Plano). 

Verificar a necessidade 

de energia da parte de 

algumas infraestruturas 

prioritárias tais como 

hospital, lares, jardins 

de infância e Centro de 

Saúde. 

Avaliação da 

necessidade de 

evacuação  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

O tipo de evacuação 

que poderá estar 

associado a este tipo de 

evento compreenderá 

apenas a retirada da 

população do local de 

modo a controlar da 

melhor forma a 

situação. Esta 

deslocação da 

população não 

compreenderá, 

portanto, a ativação de 

centros de acolhimento 

O SMPC deverá deslocar-se ao(s) local(is) afetado(s) 

de modo a avaliar a necessidade de proceder à 

evacuação do(s) mesmo(s).  

Cabe ao(s) COS em conjunto com o Presidente da 

CM indicar a necessidade de se proceder à 

evacuação da zona sob sua responsabilidade, 

despoletando o Presidente posteriormente os 

necessários procedimentos em coordenação com o 

Presidente da CM e a CMPC. 

Decidir qual a ZCAP a ativar, tendo como alternativa 

unidades hoteleiras e infraestruturas públicas como 

as escolas e pavilhões desportivos indicados no 

Ponto 1. 

Neste caso poderá não 

haver necessidade de 

evacuação, uma vez 

que deverá ser a 

energia que tem de ser 

canalizada nos canais 

próprios. Poderá haver 

necessidade de fazer a 

distribuição de géneros 

alimentares e de água à 

população de forma 

racionada. 
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para população 

deslocada. 

As cantinas escolares ou empresas de catering 

poderão prestar apoio na coinfecção das refeições a 

distribuir pelos desalojados. 

Nos centros de acolhimento deverão ser registados 

todos os indivíduos que derem entrada, recorrendo 

aos formulários definidos no presente plano. 

Avaliação da 

necessidade de 

ativação de 

meios 

adicionais de 

mortuária  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Como já indicado, não 

se prevê que este tipo 

de evento possa gerar 

um número de 

fatalidades que 

justifique meios 

adicionais de 

mortuária. 

Averiguar no terreno a 

necessidade de 

transportar as vítimas 

mortais para um dos 

locais temporários de 

reunião de mortos 

previstos na Parte II do 

Plano (isto caso se 

preveja que será 

esgotada a capacidade 

das morgues e casas 

mortuárias dos 

hospitais, cemitérios e 

agências funerárias). 

Esta ação é da 

responsabilidade do 

Ministério Público. 

Seguir os 

procedimentos 

previstos na Parte II. 

O tipo de evento em questão não apresenta 

potencial para gerar um número de mortos elevado 

o suficiente para esgotar a capacidade de receção 

de mortos das morgues e casas mortuárias do 

concelho. 

Garantir a 

constituição de 

perímetros de 

segurança 

Garantir que os diferentes sectores do(s) teatro(s) 

de operações se encontram definidos e que as 

Zonas de Sinistro e de apoio se encontram vedadas 

(o controlo do acesso aos sectores do teatro de 

operações será da responsabilidade das forças de 

segurança do concelho). 

- 

Garantir o 

condicionamen

to de trânsito 

nos itinerários 

de emergência  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Garantir que os itinerários de emergência 

definidos se encontram desobstruídos de trânsito. 

O controlo dos acessos e condicionamento do 

trânsito nos itinerários de emergência será da 

responsabilidade das forças de segurança 

presentes no concelho. 

Caberá às forças de segurança do concelho indicar 

ao SMPC a necessidade de se acionarem meios 

adicionais para auxiliarem nesta tarefa (equipas 

de segurança privadas, voluntários, etc.). 

O tipo de evento não justificará, em princípio, este 

tipo de medida. 

Manutenção da 

ordem pública 

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Evitar pilhagens fazendo circular pelas zonas 

menos afetadas forças de segurança pública e/ou 

elementos de serviços de segurança pública ou 

privada ou mesmo elementos do SMPC (as zonas 

mais afetadas terão já elementos das forças de 

segurança). 

O tipo de evento em 

causa não deverá suscitar 

problemas nesta área. 

Evitar pilhagens 

fazendo circular pelas 

zonas menos afetadas 

forças de segurança 

pública e/ou elementos 

de serviços de 

segurança pública ou 

privada ou mesmo 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

CONCENTRAÇÕES 

HUMANAS 
TERRORISMO21 

CONTAMINAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

RUTURA ENERGÉTICA 

Para além das zonas residenciais mais isoladas ter 

também como um dos alvos privilegiados de ações 

de vigilância as zonas comerciais. 

elementos do SMPC (as 

zonas mais afetadas 

terão já elementos das 

forças de segurança). 

Para além das zonas 

residenciais mais 

isoladas ter também 

como um dos alvos 

privilegiados de ações 

de vigilância as zonas 

comerciais. 

Garantir a 

eficiência das 

ações de auxílio 

médico (apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Embora este tipo de 

evento não deva levar a 

ativação do PMEPC de 

Torres Novas, será, no 

entanto, útil que o 

INEM e a autoridade de 

saúde determinem e 

coordenem os meios a 

empregar para dar 

resposta às diferentes 

necessidades. 

Caso a magnitude do 

evento assim o exija 

(elevada probabilidade 

de feridos ligeiros) 

deverá ser constituído 

na proximidade da zona 

afetada um posto 

médico avançado 

(coordenado pelo 

INEM). Este terá por 

finalidade receber a 

população atingida e 

encaminhá-la para os 

locais mais adequados 

(hospitais, centros de 

saúde ou residências).  

Em função do cenário 

verificado nos diversos 

locais afetados, o INEM 

e a Autoridade de 

Saúde do município 

deverão determinar e 

coordenar os meios a 

empregar para dar 

resposta às diferentes 

necessidades. 

A autoridade de saúde 

deverá articular-se com 

o COS de modo a 

requerer todos os meios 

necessários para a 

atividade médica como 

alimentos, agasalhos, 

viaturas de transporte, 

etc. 

Em função do cenário 

verificado nos diversos 

locais afetados, a 

Autoridade de Saúde do 

município deverá 

determinar e coordenar 

os meios a empregar para 

dar resposta às 

diferentes necessidades. 

A autoridade de saúde 

deverá articular-se com o 

COS de modo a requerer 

todos os meios 

necessários para a sua 

atividade médica. 

O evento não justifica 

por si só ações de 

auxílio de grande 

volume. No entanto 

quer o INEM quer os 

CBVT deverão ficar de 

prevenção para 

situações excecionais. 

Garantir a 

eficiência das 

ações de auxílio 

médico (apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

A USP deverá articular-

se com o Presidente da 

CM de modo a requerer 

todos os meios 

necessários para a 

atividade médica como 

alimentos, viaturas de 

transporte, etc. 

Caso a magnitude do 

evento assim o exija 

(elevada probabilidade 

de feridos ligeiros e/ou 

deslocados) deverá ser 

constituído na 

proximidade da zona 

afetada um posto 

médico avançado 

(coordenado pelo 

INEM). Este terá por 

finalidade receber a 

população atingida, 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

CONCENTRAÇÕES 

HUMANAS 
TERRORISMO21 

CONTAMINAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

RUTURA ENERGÉTICA 

fazer a triagem das suas 

necessidades (médicas, 

agasalhos, 

alimentação, etc.) e 

encaminhá-la para os 

locais mais adequados 

(hospitais, centros de 

saúde ou centros de 

acolhimento de 

deslocados).  

Garantir as 

necessidades 

básicas da 

população 

afetada  

(apenas 

associado à 

ativação do 

PMEPC de 

Torres Novas) 

Em princípio, só nas 

situações em que os 

elementos de saúde no 

terreno assim o 

indiquem, deverá o 

SMPC ativar bens 

básicos a distribuir pela 

população presente no 

local. 

Caberá à CMTN (SMPC), 

em articulação com a 

USP, fazer chegar à 

população afetada 

(quer a que se encontra 

nas zonas afetadas, 

quer a que se encontra 

nas ZCAP, isto é, em 

centros de 

acolhimento) bens 

básicos essenciais como 

água, alimentos, 

agasalhos e 

medicamentos. 

O tipo de evento em 

causa não deverá dar 

origem a este tipo de 

ação. 

Caberá à CMTN (SMPC), 

fazer chegar à 

população afetada bens 

básicos essenciais como 

água, alimentos, 

agasalhos e 

medicamentos. Esta 

distribuição poderá ter 

que ser racionada. 

Informação à 

população 

O SMPC deverá reunir e 

preparar toda a 

informação relacionada 

com o evento, 

nomeadamente, 

preparar comunicados 

aos órgãos de 

comunicação social, 

preparar informação 

relativa aos cuidados a 

serem adotados pela 

população (ver Parte III 

e modelos; também 

deverá ser utilizado 

como canal 

preferencial de 

informação a página da 

Internet da Câmara 

Municipal). 

O SMPC deverá reunir e 

preparar toda a 

informação relacionada 

com o evento, 

nomeadamente, 

preparar comunicados 

aos órgãos de 

comunicação social, 

preparar informação 

relativa aos cuidados a 

serem adotados pela 

população e 

disponibilizar 

informação 

relativamente ao 

estado e localização de 

feridos e deslocados 

(ver Parte III; também 

deverá ser utilizado 

como canal 

preferencial de 

informação a página da 

Internet da Câmara 

Municipal). 

O SMPC deverá reunir e 

preparar toda a 

informação relacionada 

com o evento, 

nomeadamente, preparar 

comunicados aos órgãos 

de comunicação social, 

preparar informação 

relativa aos cuidados a 

serem adotados pela 

população (ver Parte III e 

modelos; também deverá 

ser utilizado como canal 

preferencial de 

informação a página da 

Internet da Câmara 

Municipal). 

O SMPC deverá reunir e 

preparar toda a 

informação relacionada 

com o evento, 

nomeadamente, 

preparar comunicados 

aos órgãos de 

comunicação social, 

preparar informação 

relativa aos cuidados a 

serem adotados pela 

população (ver Parte III 

e modelos; também 

deverá ser utilizado 

como canal 

preferencial de 

informação a página da 

Internet da Câmara 

Municipal). 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

CONCENTRAÇÕES 

HUMANAS 
TERRORISMO21 

CONTAMINAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

RUTURA ENERGÉTICA 

Inspecionar 

zonas 

identificadas 

como de maior 

risco 

A natureza muito localizada deste tipo de evento 

não obriga a que se percorram outras áreas do 

concelho para avaliar eventuais estragos. 

Acompanhar o evoluir da 

situação ao longo do 

curso de água afetado, 

condicionando o acesso 

em zonas afetadas 

A natureza muito 

localizada deste tipo de 

evento não obriga a que 

se percorram outras 

áreas do concelho para 

avaliar eventuais 

estragos. 

Analisar 

estragos nas 

infraestruturas 

básicas 

Em princípio as 

infraestruturas básicas 

não deverão sofrer 

danos caso surjam 

alterações da ordem 

pública. 

Após avaliadas as zonas 

que sofreram danos a 

CMTN deverá fazer 

deslocar elementos 

para o terreno tendo 

em vista identificar 

locais onde se 

verificaram estragos 

em postes de 

eletricidade, de 

iluminação, 

telecomunicações, etc. 

Contactar as entidades 

responsáveis pela 

manutenção das redes 

viárias e de 

eletricidade, gás e 

comunicações, 

nomeadamente, 

IP,S.A., EDP 

Distribuição, Tagusgás 

e Altice/PT (consultar 

lista de contactos). 

O tipo de evento em 

causa não deverá causar 

danos nas infraestruturas 

básicas do concelho. 

O tipo de evento em 

causa não deverá 

causar danos nas 

infraestruturas básicas 

do concelho. 

Ativação de 

bolsa de 

voluntariado 

Avaliar a necessidade de ativar bolsa de 

voluntariado de modo a se apoiarem as diferentes 

ações de emergência (receção de dádivas, 

distribuição de bens e serviços de estafeta, etc.). 

A ativação de bolsa de 

voluntariado apenas fará 

sentido caso se verifique 

o condicionamento do 

abastecimento de água, 

podendo nestas situações 

pedir-se a ação de 

voluntariado no 

acompanhamento da 

população idosa e na 

distribuição de garrafões 

de água pela mesma. 

Avaliar a necessidade 

de ativar bolsa de 

voluntariado de modo a 

se apoiarem as 

diferentes ações de 

emergência (receção 

de dádivas, distribuição 

de bens e serviços de 

estafeta, etc.). 

Desativação do 

PMEPC de 

Torres Novas ou 

da situação de 

alerta de 

âmbito 

municipal 

Após controlada a 

situação de 

emergência, o que 

compreenderá o 

transporte dos feridos 

para unidades 

hospitalares e o 

regresso da população 

às suas residências, 

Após controlada a 

situação de 

emergência, o que 

compreenderá o 

transporte dos feridos 

para unidades 

hospitalares, o regresso 

da população deslocada 

para as suas residências 

Após controlada a 

situação de emergência, 

o que compreenderá o 

transporte dos feridos 

para unidades 

hospitalares, 

regularização do 

abastecimento de água e 

do acesso às zonas 

Após controlada a 

situação de 

emergência, o que 

compreenderá a, 

regularização do 

abastecimento 

energético e 

abastecimento de água,  

e do acesso às zonas 
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PROCEDIMENTOS 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

CONCENTRAÇÕES 

HUMANAS 
TERRORISMO21 

CONTAMINAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

RUTURA ENERGÉTICA 

caberá ao presidente 

da Câmara Municipal 

declarar o fim da 

situação de alerta de 

âmbito municipal. 

ou para a residência de 

familiares, o controlo 

de ruturas em condutas 

de água, a 

estabilização primária 

de infraestruturas em 

risco de derrocada ou o 

seu isolamento, caberá 

ao Presidente  

desativar o PMEPC de 

Torres Novas. 

afetadas, caberá ao 

presidente da Câmara 

Municipal declarar o fim 

da situação de alerta de 

âmbito municipal. 

afetadas, caberá ao 

presidente da Câmara 

Municipal declarar o 

fim da situação de 

alerta de âmbito 

municipal. 

Desativação do 

PMEPC de 

Torres Novas ou 

da situação de 

alerta de 

âmbito 

municipal 

A descativação da 

situação de alerta de 

âmbito municipal de 

emergência levará a 

que neste caso deixem 

de estar em prevenção 

equipas do SMPC. 

A desativação do PMEPC 

de Torres Novas deverá 

fazer com que o 

concelho passe para a 

situação de alerta de 

âmbito municipal ou de 

emergência (equipas da 

Câmara Municipal em 

estado de prevenção de 

modo ao SMPC 

coordenar a sua ação de 

acordo com as 

necessidades indicadas 

pelo Secretário-Geral 

do Sistema de 

Segurança e COS).  

Caberá ao Presidente 

da Câmara Municipal 

indicar o fim da 

situação de alerta de 

âmbito municipal. 

A desativação da 

situação de alerta de 

âmbito municipal ou de 

emergência levará a 

que neste caso deixem 

de estar em prevenção 

equipas do DIT e do 

SMPC. 

A desativação da situação 

de alerta de âmbito 

municipal ou de 

emergência levará a que 

neste caso deixem de 

estar em prevenção 

equipas do DIT e do 

SMPC. 

A desativação da 

situação de alerta de 

âmbito municipal ou de 

emergência levará a 

que neste caso deixem 

de estar em prevenção 

equipas do DIT e do 

SMPC. 
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1.3 Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe associado a riscos mistos 

Tabela 85 - Incêndios Rurais 

PROCEDIMENTOS 
RISCOS MISTOS 

INCÊNDIOS RURAIS 

Constituição de equipas 

em estado de prevenção 

e prontidão 

O dispositivo de defesa da floresta contra incêndios encontra-se definido no POM (atualizado 

abril de 2019) onde, para além dos meios operacionais, se indicam quais os Locais Estratégicos 

de Estacionamento (LEE) onde se deverão posicionar meios de primeira intervenção nas 

situações em que o índice de risco temporal de incêndio seja elevado ou máximo. 

A situação de alerta de âmbito municipal só deverá ser acionada pelo Presidente da Câmara 

Municipal nas situações em que os incêndios tenham causado já alguns danos e hospitalizações 

(ver ponto 4 da Parte I do presente plano). 

A situação de alerta de âmbito municipal deverá compreender a ativação em regime de 

prevenção de equipas dos CBVT e de outras entidades que possuam motobombas, camiões 

cisterna e tratores, bem como do SMPC do DIT.   

A ativação do PMEPC de Torres Novas (competência do Presidente da CM) só deverá ocorrer 

caso os incêndios rurais tenham já provocado ou apresentem potencial para gerar vítimas e 

deslocados. 

Adicionalmente aos procedimentos previstos para as situações de alerta de âmbito municipal, 

a ativação do PMEPC de Torres Novas compreenderá a passagem para o estado de prontidão 

(permanente) de equipas do DIT e do SMPC (serviço responsável pela coordenação dos meios 

próprios, públicos e privados a requisitar pela Câmara Municipal). 

O Presidente da CM deverá estabelecer um contacto permanente com o CDOS de Santarém de 

modo agilizar as estratégicas de intervenção e a garantir o fluxo contínuo de informação 

atualizada da situação. 

Avaliação da capacidade 

de resposta das 

entidades de proteção 

civil do concelho e 

informação de que o 

Presidente da câmara 

Municipal declarou a 

situação de alerta de 

âmbito municipal ou que 

solicita a ativação do 

PMEPC de Torres Novas 

Este tipo de evento não deverá afetar a capacidade operacional das entidades com 

responsabilidades na área da proteção civil, pelo que o contacto que a Câmara Municipal 

estabelecerá com as mesmas será apenas para indicar a reunião extraordinária da CMPC 

devido ao Presidente ter declarado a situação de alerta de âmbito municipal ou mesmo ter 

indicado a necessidade de se ativar o Plano. 

Nos casos em que os incêndios tenham justificado a declaração de situação de alerta de 

âmbito municipal ou a ativação do PMEPC pelo Presidente da CM, a CMPC deverá reunir e 

concertar estratégias de mitigação a implementar. 

Alertar entidades de 

apoio 

O dispositivo operacional de DECIR encontra-se previsto já no PMDFCI (cuja componente 

operacional é atualizada todos os anos através do POM) e na Diretiva Operacional Nacional 

atualizada anualmente. 

Avaliação da existência 

de vítimas e/ou danos 

materiais e ambientais 

Contactar o(s) Comandante(s) das Operações de Socorro  e fazer uma avaliação preliminar da 

existência de feridos ou mortos e a extensão dos danos já sofridos pelas infraestruturas. 

Ativação de meios 

materiais e humanos 

Após a realização da avaliação preliminar dos danos materiais e humanos nas zonas de maior 

impacto, avaliar conjuntamente com o(s) Comandante(s) das Operações de Socorro a 

necessidade de se ativarem meios adicionais a serem estacionados na Zona de Apoio do teatro 

de operações. Ponderar juntamente com o COS o envio de meios materiais e humanos para a 

Zona de Concentração de Reserva do teatro de operações . 

Avaliação da 

necessidade de 

evacuação  

(apenas associado à 

Cabe ao(s) COS em conjunto com o Presidente da CM, indicar ao a necessidade de se proceder 

à evacuação da zona sob sua responsabilidade, despoletando o SMPC, posteriormente, os 

necessários procedimentos em coordenação com a CMPC. 
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PROCEDIMENTOS 
RISCOS MISTOS 

INCÊNDIOS RURAIS 

ativação do PMEPC de 

Torres Novas) 

Decidir qual o centro de acolhimento a ativar, tendo como alternativa unidades hoteleiras e 

infraestruturas públicas como as escolas e pavilhões desportivos. 

As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das 

refeições a distribuir pelos desalojados. 

Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os indivíduos que derem entrada, 

recorrendo aos formulários definidos no presente plano (consultar Parte III).  

A informação recolhida deverá ser imediatamente disponibilizada ao SMPC (consultar Parte 

III). 

Avaliação da 

necessidade de ativação 

de meios adicionais de 

mortuária  

(apenas associado à 

ativação do PMEPC de 

Torres Novas) 

O tipo de evento em questão não apresenta potencial para gerar um número de mortos 

elevado o suficiente para esgotar a capacidade de receção de mortos das casas mortuárias do 

concelho. 

Garantir a constituição 

de perímetros de 

segurança 

Garantir que os diferentes sectores do(s) teatro(s) de operações se encontram definidos e que 

as Zonas de Sinistro e de apoio se encontram vedadas (o controlo do acesso aos sectores do 

teatro de operações será da responsabilidade das forças de segurança do concelho). 

Garantir o 

condicionamento de 

trânsito nos itinerários 

de emergência 

 (apenas associado à 

ativação do PMEPC de 

Torres Novas) 

Avaliar a necessidade de se condicionar a circulação nas vias de acesso à(s) área(s) afetada(s) 

pelo(s) incêndio(s). 

O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência será da 

responsabilidade das forças de segurança presentes no concelho. 

Caberá às forças de segurança do concelho indicar ao SMPC a necessidade de se acionarem 

meios adicionais para auxiliarem nesta tarefa (equipas de segurança privadas, voluntários, 

etc.). 

Manutenção da ordem 

pública (apenas 

associado à ativação do 

PMEPC de Torres Novas) 

Garantir que o normal patrulhamento do concelho pelas forças de segurança não é 

comprometido. 

Garantir a eficiência das 

ações de auxílio médico 

(apenas associado à 

ativação do PMEPC de 

Torres Novas) 

A Autoridade de Saúde do município em articulação com o COM deverá avaliar a necessidade 

de acompanhamento especial nos locais mais críticos, especialmente no que se refere à 

prestação de cuidados médicos às populações mais afetadas pelos fumos provocados pelo(s) 

incêndio(s).  

A autoridade de saúde deverá articular-se com o COS de modo a requerer todos os meios 

necessários para a atividade médica como alimentos, agasalhos, viaturas de transporte, etc. 

Garantir as necessidades 

básicas da população 

afetada  

(apenas associado à 

ativação do PMEPC de 

Torres Novas) 

Caberá à CMTN (SMPC), em articulação com a Autoridade de Saúde do município, fazer chegar 

à população afetada (quer a que se encontra nas zonas afetadas, quer a que se encontra nas 

ZCAP, isto é, em centros de acolhimento) bens básicos essenciais como água, alimentos, 

agasalhos e medicamentos. 

Informação à população 

O SMPC deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com o evento, 

nomeadamente, preparar comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 

informação relativa aos cuidados a serem adotados pela população e disponibilizar informação 

relativamente ao estado e localização de feridos e deslocados (ver Parte III; também deverá 

ser utilizado como canal preferencial de informação a página da Internet da Câmara 

Municipal). 

Inspecionar zonas 

identificadas como de 

maior risco 

Caso se preveja o agravamento da situação, verificar se para além das zonas afetadas existem 

outras que mereçam especial atenção (zonas ainda não afetadas mas que poderão vir a sê-lo 

nas próximas horas). 
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PROCEDIMENTOS 
RISCOS MISTOS 

INCÊNDIOS RURAIS 

Analisar estragos nas 

infraestruturas básicas 

Assim que o(s) incêndio(s) se encontre(m) controlado(s), a Câmara Municipal deverá fazer 

deslocar elementos para as zonas afetadas de modo a avaliar a extensão dos danos causados. 

Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de distribuição de 

eletricidade e de telecomunicações para que se dê início aos trabalhos de reparação. 

Ativação de bolsa de 

voluntariado  

Avaliar a necessidade de ativar bolsa de voluntariado de modo a se apoiarem as diferentes 

ações de emergência (receção de dádivas, distribuição de bens e serviços de estafeta, etc.). 

Desativação do PMEPC 

de Torres Novas ou da 

situação de alerta de 

âmbito municipal 

Após controlada a situação de emergência, o que compreenderá o transporte dos feridos para 

unidades hospitalares, o regresso da população deslocada para as suas residências ou para a 

residência de familiares, a estabilização primária de infraestruturas em risco de derrocada ou 

o seu isolamento, caberá ao Presidente da CM desativar o PMEPC de Torres Novas.  

A desativação do PMEPC de Torres Novas deverá fazer com que o concelho passe para a 

situação de alerta de âmbito municipal (equipas da Câmara Municipal em estado de prevenção 

de modo ao SMPC coordenar a sua ação de acordo com as necessidades indicadas pelo(s) COS) 

Caberá ao Presidente da Câmara Municipal indicar o fim da situação de alerta de âmbito 

municipal. 

A desativação da situação de alerta de âmbito municipal levará a que neste caso deixem de 

estar em prevenção equipas da do Departamento de Obras e Serviços Urbanos e do Gabinete 

de Apoio. 

 

 

1.4 Ações de reabilitação 

Tabela 86 - Ações de reabilitação a desenvolver e entidades envolvidas 

ACÇÕES DE REABILITAÇÃO 

TIPO DE 

INTERVENÇÃO 
ELEMENTOS A CONSIDERAR ENTIDADES ENVOLVIDAS RESPONSABILIDADES 

Estabilização de 

emergência de 

infraestruturas 

Identificar infraestruturas que 

apresentam danos estruturais 

e estabelecer as que deverão 

ser alvo prioritário de 

intervenção. 

SMPC 

Técnicos da Câmara 

Municipal/DIT, 

Corpo de Bombeiros 

Voluntários Torrejanos 

Percorrer a área do concelho 

e fazer o rigoroso 

levantamento de todas as 

infraestruturas que 

apresentam danos. 

Estabilizar as infraestruturas 

que apresentam indícios de 

danos estruturais recorrendo a 

estruturas metálicas de 

suporte. 

DIT 

Empresas de construção 

civil que poderão prestar 

apoio nesta tarefa 

FFAA 

Intervencionar, de acordo 

com as normas técnicas 

adequadas, as infraestruturas 

afetas de modo a impedir 

riscos de derrocada ou de 

contaminação. 

Estabilização de 

emergência de 

infraestruturas 

Contactar o LNEC e solicitar o 

envio de técnicos visando a 

análise da estabilidade das 

infraestruturas afetadas. 

LNEC 

Vistoriar a integridade 

estrutural das infraestruturas 

afetadas e das que se 

encontram nas imediações. 
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ACÇÕES DE REABILITAÇÃO 

TIPO DE 

INTERVENÇÃO 
ELEMENTOS A CONSIDERAR ENTIDADES ENVOLVIDAS RESPONSABILIDADES 

A Câmara Municipal deverá 

esclarecer a população 

através das rádios locais e do 

seu sítio da Internet 

relativamente às contas de 

solidariedade oficiais. As 

contas oficiais serão apenas 

aquelas que forem 

publicitadas na página de 

Internet da CMTN (evitar a 

possibilidade de 

aproveitamentos individuais 

da onda de solidariedade 

associada ao evento). 

Câmara Municipal de 

Torres Novas 

DAES/CMTN e ISPS/CMTN 

Divulgar de forma célere no 

sítio da Câmara Municipal o 

número das contas de 

solidariedade para apoio às 

vítimas. 

Estabilização de 

emergência de 

infraestruturas 

Avaliar se alguma instituição 

bancária se encontra 

disponível para conceder à 

população afetada crédito em 

condições mais vantajosas que 

as praticadas normalmente no 

mercado. 

Câmara Municipal de 

Torres Novas 

Contactar as principais 

entidades bancárias da região 

de modo a avaliar a 

possibilidade de concederem 

crédito em condições 

vantajosas para a população 

afetada. 

Reparação da rede 

pública de 

saneamento 

básico 

Avaliar zonas afetadas e 

estabelecer os locais de ação 

prioritária. 

SMPC 

DIT  

ARH do Tejo 

Percorrer a área do concelho 

e fazer o rigoroso 

levantamento de todas as 

zonas que apresentam danos . 

Reparar condutas danificadas. 

AR 

Empresas de construção 

civil que poderão prestar 

apoio nesta tarefa. 

Reparar as condutas segundo 

os procedimentos técnicos 

adequados. 

Reparação da rede 

de distribuição de 

eletricidade 

Avaliar zonas afetadas e 

estabelecer os locais de ação 

prioritária. 

SMPC 

DIT 

Percorrer a área do concelho 

e fazer o rigoroso 

levantamento de todas as 

zonas que apresentam falhas 

no abastecimento de 

eletricidade. 

Reparar postes e cabos 

danificados. 

EDP Distribuição 

REN 

DIT 

Reparar os postes e cabos 

elétricos segundo os 

procedimentos técnicos 

adequados. 



 

 

 
 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL DE TORRES NOVAS 3ª GERAÇÃO 

 Página 270 /280 

 
 

ACÇÕES DE REABILITAÇÃO 

TIPO DE 

INTERVENÇÃO 
ELEMENTOS A CONSIDERAR ENTIDADES ENVOLVIDAS RESPONSABILIDADES 

Reparação da rede 

de comunicação 

fixa e móvel 

Avaliar zonas/postes 

afetadas(os) e definir locais 

de ação prioritária. 

SMPC 

DIT 

Percorrer a área do concelho 

e fazer o rigoroso 

levantamento de todas as 

zonas onde a rede fixa e 

móvel de comunicações se 

encontra afetada. 

Proceder à reparação de 

postes, cabos e antenas de 

telecomunicações 

danificados. 

Entidades responsáveis 

pelas infraestruturas fixas 

e móveis de 

telecomunicações 

Reparar os postes, cabos e 

antenas segundo os 

procedimentos técnicos 

adequados. 

Desobstrução e 

reparação de vias 

de circulação 

Avaliar localização de 

estradas obstruídas ou 

danificadas e definir 

prioridades de intervenção. 

SMPC 

DIT 

Percorrer a área do concelho 

e fazer o rigoroso 

levantamento de todas as 

zonas onde a rede viária se 

encontra condicionada. 

Desobstrução e 

reparação de vias 

de circulação 

Proceder à desobstrução das 

vias de circulação e à 

regularização do piso, caso 

este tenha sido afetado. 

DIT  

IP,S.A. 

BRISA 

FFAA 

Reparar as vias de circulação 

e estabilizar as zonas 

envolventes de elevado 

declive segundo as adequadas 

normas técnicas. Estabilização de margens e 

taludes. 

DIT  

IP,S.A. 

BRISA 

 

Promover a reunião entre os 

cidadãos cujos veículos foram 

afetados pelo evento. 

SMPC 

Assegurar que os 

proprietários das viaturas 

atingidos por escombros são 

ressarcidos dos seus 

prejuízos, de acordo com o 

tipo de seguro que 

contrataram. 

Promover a 

estabilização e 

reabilitação das 

áreas florestais 

Impedir fenómenos de erosão 

e garantir a manutenção das 

características dos locais 

afetados (manter a 

biodiversidade e impedir a 

proliferação de espécies 

invasoras) 

ICNF –Lisboa e Vale do 

Tejo 

Câmara Municipal de 

Torres Novas 

Evitar fenómenos de erosão e 

de degradação ambiental. 

Promover o voluntariado para 

ações de recuperação das 

áreas afetadas 

ICNF –Lisboa e Vale do 

Tejo 

Câmara Municipal de 

Torres Novas  

Corpos de escuteiros: 

Agrupamento 65 (Torres 

Novas), Agrupamento 945 

(Pedrogão), Agrupamento 

593 (Riachos), 

Agrupamento 1140 

Garantir que as ações de 

voluntariado se processam de 

forma coordenada e de 

acordo com as corretas 

normas técnicas. 
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ACÇÕES DE REABILITAÇÃO 

TIPO DE 

INTERVENÇÃO 
ELEMENTOS A CONSIDERAR ENTIDADES ENVOLVIDAS RESPONSABILIDADES 

(Chancelaria) e 

Agrupamento de Lapas 

1272 (Lapas). 

Reabilitação dos 

serviços sociais do 

concelho 

Avaliar se algum serviço 

essencial do concelho 

(escolas, creches, centros de 

saúde, de segurança social, 

etc.) se encontra 

condicionado e determinar a 

razão do constrangimento. 
SMPC 

ISPS 

SLSS 

Fazer o levantamento de 

todas as necessidades 

operacionais dos serviços 

sociais do concelho e avaliar 

como a CMTN, através dos 

seus vários serviços, poderá 

auxiliar no retorno ao seu 

normal funcionamento. 

Auxiliar e, caso necessário, 

indicar local alternativo de 

funcionamento. 

Procurar disponibilizar 

instalações temporárias para 

os serviços cujas instalações 

próprias sofreram danos 

avultados necessitando por 

isso de um longo período de 

recuperação. 

Retorno do 

património 

arquivístico e 

cultural removido 

temporariamente 

Estabilizar edifícios de 

interesse histórico. 

LNEC 

DIT 

DGPC 

Empresas de construção 

civil que poderão prestar 

apoio nesta tarefa (ver 

lista de contactos) 

Intervencionar, de acordo 

com as normas técnicas 

adequadas, as infraestruturas 

afetadas de modo a impedir 

riscos de derrocada ou 

degradação. 

Apenas proceder ao 

transporte dos bens 

patrimoniais e arquivísticos 

para os seus locais de origem 

após a integridade dos 

mesmos ter sido analisada e 

se ter procedido à sua 

estabilização, registo e 

acondicionamento. 

Funcionários da instituição 

cultural em causa  

Corpo de Bombeiros 

Voluntários Torrejanos 

SMPC 

DIT 

Proceder ao correto 

transporte do património 

cultural presente no edifício 

afetado para um local de 

armazenamento temporário. 

Manipular de forma 

tecnicamente correta os bens 

a transportar/proteger. 

O local de destino dos bens 

patrimonial e arquivístico 

deverá encontrar-se 

completamente seco e limpo. 

Funcionários da instituição 

cultural em causa  

SMPC 

Determinar qual o local que 

apresenta as melhores 

condições para acolher o 

património a 

proteger/recuperar. 
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ACÇÕES DE REABILITAÇÃO 

TIPO DE 

INTERVENÇÃO 
ELEMENTOS A CONSIDERAR ENTIDADES ENVOLVIDAS RESPONSABILIDADES 

Manter atualizado o registo 

dos documentos e bens 

patrimoniais transportados do 

local de origem 

Pessoal da instituição 

cultural cujos bens 

tiveram de ser 

transportados para local 

de armazenamento 

temporário. 

Garantir que todas as peças e 

documentos removidos do(s) 

local(is) afetados foram 

registados e que os mesmos 

retornarão às entidades 

detentoras dos mesmos. 

Regresso da 

população e 

animais 

deslocados 

Disponibilizar meios de 

transporte para a população e 

animais deslocados. 

Câmara Municipal de 

Torres Novas 

Empresas de transporte no 

concelho 

Corpo de Bombeiros 

Voluntários Torrejanos 

FFAA 

Caberá à CMTN, apoiada no 

SMPC, garantir a 

disponibilização de transporte 

para a população deslocada 

para centros de acolhimento 

(i.e., ZCAP).  

À CMTN caberá ainda 

disponibilizar meios para 

transportar os animais que 

tenham sido deslocados.  

Garantir a atualização do 

registo de pessoas e de 

animais transportados. 

SMPC 

Autoridade Veterinária do 

Concelho 

Registar, a partir do universo 

da população deslocada para 

locais de acolhimento ZCAP, 

quais os indivíduos cujo 

transporte de retorno às suas 

residências foi garantido pela 

Câmara Municipal. 

Registar os animais cujo 

retorno ao local de origem foi 

garantido pela Câmara 

Municipal. 

Controlar acessos 

a zonas 

sinistradas, 

garantir a 

segurança das 

populações e 

regular o trânsito 

Impedir o acesso a zonas 

sinistradas onde subsista risco 

para a segurança pública ou 

ainda se desenrolem ações de 

proteção civil. 

GNR 

PSP 

Controlar acessos em locais 

considerados de risco ou de 

interdição pública. 

Impedir a ocorrência de furtos 

e de desacatos. 

GNR 

PSP 

Garantir a manutenção da 

ordem pública. 

Definir locais alternativos de 

circulação rodoviária tendo 

em conta os locais vedados ao 

trânsito e sinalização 

luminosa afetada 

GNR 

PSP 

Condicionar o trânsito nos 

locais onde se desenrolem 

ações de reabilitação, bem 

como nas restantes áreas do 

concelho onde se preveja 

poder vir a ocorrer 

constrangimentos. 
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ACÇÕES DE REABILITAÇÃO 

TIPO DE 

INTERVENÇÃO 
ELEMENTOS A CONSIDERAR ENTIDADES ENVOLVIDAS RESPONSABILIDADES 

Prestar apoio 

Psicossocial e 

Financeiro à 

população afetada 

Convocar psicólogos, padres, 

assistentes sociais e pessoal 

auxiliar para apoio imediato 

às famílias das vítimas; 

Garantir o apoio psicológico 

dos elementos das equipas de 

intervenção. 

INEM (Centro de Apoio 

Psicológico e Intervenção 

em Crise) 

ISPS/CMTN 

SMPC 

SLSS – Centro Distrital de 

Santarém  

Paróquias 

 

Caberá ao INEM desencadear 

no âmbito da sua estrutura, 

os necessários procedimentos 

para prestar apoio 

psicossocial. 

Ao SMPC caberá garantir 

todos os meios solicitados 

pelo INEM e articular-se com 

as paróquias e Serviço de 

Segurança Social no sentido 

de estas prestarem 

igualmente o seu contributo. 

O ISS poderá prestar apoio 

económico à população 

afetada através de prestações 

pecuniárias. 

As entidades bancárias 

presentes no concelho 

poderão considerar a 

concessão de crédito à 

população afetada segundo 

taxas de juro inferiores às 

normalmente praticadas. 

Quantificação dos 

prejuízos 

materiais e 

humanos sofridos 

Fazer levantamento exaustivo 

de todos os danos associados 

ao evento que gerou a 

emergência. 

SMPC 

Garantir que ficam registados 

todos os danos associados ao 

evento de modo a esta 

informação poder ser 

analisada pela CMPC e se 

estudarem novas estratégias 

de atuação a incluir no 

PMEPC DE TORRES NOVAS. 

 

 

Tabela 87 - Acondicionamento e recuperação do património cultural e arquivístico afetado 

Procedimentos gerais 

Definir por local o responsável pela recuperação (geralmente o diretor da instituição afetada ou um seu 

delegado). Este ficará responsável por contactar especialistas em recuperação do material afetado. 

Não entrar no edifício até que o mesmo tenha sido dado como seguro. 

Ao entrar no edifício fazê-lo de preferência com pessoal técnico especialista na recuperação do tipo de material 

afetado. 

Ao entrar no edifício deverá fotografar-se o estado do material a recuperar. 

O responsável pela recuperação deverá definir se o edifício ficará aberto ou fechado, de modo a que o pessoal 

possa participar nas tarefas de recuperação. 

O responsável pela recuperação deverá garantir que se encontra contactável por telefone ou equipamento de 

rádio. 
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O responsável pela recuperação deverá indicar o local para onde os bens culturais ou arquivísticos deverão ser 

transportados. Nesta tarefa poderá requerer o auxílio do SMPC. 

O responsável pela recuperação deverá assegurar as necessárias instalações sanitárias para os vários elementos 

que se encontram a trabalhar no edifício afetado. Nesta tarefa poderá requerer o auxílio do SMPC. 

Caso os bens tenham sido afetados por grandes quantidades de água, a temperatura do edifício afetado deverá 

ser reduzida para temperaturas inferiores a 18ºC, a humidade relativa deverá ser controlada recorrendo, se 

necessário, a desumidificadores e o ar deverá ser posto a circular podendo mesmo recorrer-se a ventilação 

forçada. Esta situação deve ser realizada em 48 horas os fungos ficam ativos. Remover tapetes e cortinas 

húmidas. 

Deverão ser requisitados geradores de eletricidade. 

O responsável pela recuperação deverá constituir equipas de recuperação que ficarão responsáveis por preparar 

o acondicionamento dos materiais a transportar, seu registo, numeração das embalagens. 

Deverão ser efetuadas reuniões no início e no final de cada dia para se definir, respetivamente, os objetivos e 

estratégias, e controlar os resultados operacionais. 

As gavetas e prateleiras onde o material se encontrava arrumado/arquivado, apenas deverão ser reparadas após 

os bens terem sido removidos do local. 

 

Tabela 88 - Procedimentos de Acondicionamento de bens culturais/museológicos afetados22 

TIPO DE BEM PROCEDIMENTOS DE ACONDICIONAMENTO DOS BENS AFETADOS 

Precauções gerais 

para todo o tipo 

de bens 

Usar extrema precaução ao manipular documentos húmidos. 

As embalagens a serem usadas para remoção dos materiais deverão ser cheios apenas até 

três quartos do seu volume. 

Não empilhar as caixas contendo o material recolhido. 

Não transportar vários objetos ao mesmo tempo 

Definir o trajeto de saída, desimpedindo o percurso e assegurando que as dimensões da 
peça ou embalagem não criem constrangimentos durante a passagem nas portas ou janelas. 

Papel 

Remover primeiramente documentos que se encontrem no chão. 

Não tentar separar folhas isoladas. 

Separar os vários documentos com material absorvente. 

Documentos que debotam deverão ser rapidamente secos (secagem forçada) ou congelados 

e posteriormente secos (48 horas no máximo). 

Grandes documentos como mapas deverão ser, caso não se encontrem enrolados, colocados 

em plataformas lisas, como por exemplo folhas de contraplacado, e cobertos por película 

de polietileno. Mapas enrolados deverão ser congelados ou entregues a pessoal 

especializado para proceder no local ao seu desenrolar e correto acondicionamento.  

Livros 

Remover primeiramente os livros que se encontrem no chão. 

Colocar os livros molhados de forma invertida sobre uma superfície absorvente e 

ligeiramente abertos, com a lombada na vertical. 

Colocar toalhetes de papel entre algumas das páginas dos livros de modo a estas 

incorporarem parte da humidade. 

Livros contendo papel revestido com material brilhante (papel couché) que se encontram 

totalmente molhados deverão ser congelados, acondicionados, e posteriormente secos de 

forma adequada. O restante tipo de livros também deverá ser congelado se se encontrarem 

muito afetados (até 48 horas após o sinistro). 

Se os livros se encontrarem bastante sujos, os mesmos deverão ser lavados e 

posteriormente congelados. Lavar apenas livros que se encontrem abertos ou que debotam. 

                                                 

22 Baseado nas “Normas e Procedimentos de Conservação Preventiva”, do Museu Municipal Carlos Reis, 

Divisão de Bibliotecas e Museus da CM de Torres Novas, publicado em 10 de janeiro de 2013. 
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TIPO DE BEM PROCEDIMENTOS DE ACONDICIONAMENTO DOS BENS AFETADOS 

A lavagem deverá ser feita em água corrente, com o livro fechado e removendo-se os 

detritos com uma esponja.  

Nas publicações de elevado valor histórico deverá ponderar-se tratamento profissional que 

inclui a lavagem de cada uma das folhas do livro, voltar a cosê-las e reencadernar. Só 

assim garantirá uma aproximação ao estado original. 

Pinturas 

Imediatamente proceder à sua secagem ao ar. 

Transportar horizontalmente se possível com a imagem virada para cima e garantir que 

nada entra em contacto com a superfície. 

A ordem de recolha deverá ser: primeiro os mais valiosos, seguindo-se os menos afetados, 

ligeiramente afetados e por últimos os muito afetados. 

Escultura 
Proteger com coberturas as partes salientes, não embaladas das esculturas. Ter especial 
atenção aos pontos de apoio. Não pegar pelas partes frágeis (cabeça, braços, pés). 

Material vídeo 

Acondicionar as cassetes verticalmente sobre caixas de ovos ou cartões (usar caixas 

plásticas ou de cartão no acondicionamento) ou papel mata-borrão. 

Secar ao ar. 

Encher a caixa do filme (película fotográfica) com água, selá-la, acondicioná-la com 

plástico ou cartão e enviar para uma entidade de processamento de filmes para limpeza e 

secagem (o processo não deverá demorar mais de 72 horas). 

Madeiras 
A madeira é extremamente sensível às variações de temperatura e humidade, porque é 
higroscópica, e quando estes fatores não são controlados provocam danos por vezes 
irreversíveis na estrutura do material 

Têxteis 

Nunca colocar os têxteis em reserva em embalagens de plástico pois 
estas retêm a humidade; 

As peças têxteis poderão ser aspiradas desde que com sucção fraca e 
Controlada 

Dada a diversidade de objetos que poderão ser incluídos neste capítulo, na colocação em 
reserva deverá ter-se em conta as 
especificidades de cada uma das peças, dado que para cada uma delas existe uma forma 
específica de armazenamento. 

Metais 

Havendo várias tipologias de metais, cada um reage de forma diferente aos elementos. 
Sobretudo a humidade e temperatura poderão prejudicar mais este material. Deve-se por 
isso procurar retirar a humidade existentes com um papel mata-borrão e não expor o 
material à temperatura. 

Material 

fotográfico 

Dar prioridade a fotografias reveladas pelo método “Collodion” e secá-las imediatamente 

ao ar (imersão e congelamento destruirão a emulsão). Fazer o mesmo com fotografias do 

género “daguerréotype”. 

Outros 

As películas à base de celulose de nitrato deverão ser congeladas uma vez que são solúveis. 

Outros tipos de fotografias deverão ser conservados em contentores com água fresca até se 

decidir qual o melhor processo de restauro. O tempo entre a imersão e o tratamento das 

fotografias deverá ser tão curto quanto possível. 

Depois de se proteger os elementos mais frágeis, a preferência a estabelecer na 

recuperação deverá ser, de acordo com a sua vulnerabilidade: fotografias a cores, 

impressões, negativos e por último transparências. 

Armazenamento 

de solventes, 

colas, tintas e 

outros materiais 

inflamáveis 

Ter em atenção ao local onde são armazenados e sinalizar ao COS a sua localização. 
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2. PROGRAMA DE MEDIDAS PARA A GARANTIA DA MANUTENÇÃO 

DA OPERACIONALIDADE DO PLANO 

De modo a garantir a permanente operacionalidade do PMEPC de Torres Novas e a validação dos pressupostos 

nele contidos, a Comissão Municipal de Proteção Civil promoverá a realização de um exercício do tipo Posto 

de Comando (CPX- Comand Post Exercise) bianualmente, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 8º da 

Resolução nº30/2015 de 7 de maio da Comissão Nacional de Proteção Civil, sendo realizado um exercício 

com a prioridade máxima de dois anos exceto se disposto o contrário em legislação. 

2.1 Diretivas e ações a implementar para garantir a operacionalidade do 

Plano 

Tabela 89 -  Ações já implementadas e a implementar para a mitigação de riscos 

Risco JÁ IMPLEMENTADO A IMPLEMENTAR 

NATURAIS 

SISMO Folhetos de sensibilização. 
Programas de sensibilização;         
Verificação e consolidações estruturais 
de edifícios em zonas históricas (ARU). 

ONDAS DE CALOR Folhetos de sensibilização. 
Avisos à população;                                             
Sensibilização da população. 

VAGAS DE FRIO Folhetos de sensibilização. 
Avisos à população;                                             
Sensibilização da população. 

SECAS 
METEREOLÓGICAS 

Articulação com os Corpos de 
Bombeiros e com a empresa Águas 
do Ribatejo na distribuição de água. 
Avisos à população 

Sensibilização da população. 

VENTOS FORTES, 
TEMPESTADES 

Avisos à população. Sensibilização da população. 

MOVIMENTOS DE 
MASSA EM VERTENTES 

  Avisos à população. 

CHEIAS E INUNDAÇÕES 
Avisos à população;                                                                                     
Verificação de sumidouros. 

Sensibilização da população;                            
Verificação de diques, açudes e margens. 

COLAPSO DE 
INUNDAÇÕES DE 

CAVIDADES 
SUBTERRÂNEAS 

NATURAIS 

  
Sensibilização da população;                            
Verificação grutas/algares existentes. 

TECNOLÓGICOS 
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INCÊNDIOS URBANOS Cumprimento das medidas do PDM. 

Sensibilização da população;         
Verificação do edificado abandonado; 
Verificação da operacionalidade dos 
pontos de água urbanos. 

COLAPSO/ ESTRAGOS 
AVULTADOS EM 

EDIFÍICOS 

Verificação do edificado abandonado; 
Verificação de estruturas existentes. 

Sensibilização da população;        

ACIDENTES EM 
INFRAESTUTURAS 

HIDRAULICAS 
Verificação de diques e açudes. 

Verificação de Planos de Segurança da 
Barragem de Castelo de Bode;                         
Monitorização de açudes e diques. 

ACIDENTES 
INDUSTRIAIS 

  

ACIDENTES VIÁRIOS E 
AÉREOS 

Sinalização vertical, horizontal e 
luminosa; 
Implantação de rotundas nos 
cruzamentos de maior risco; 
Eliminação de algumas passagens de 
nível; 
Ações de sensibilização à população. 

Melhoramento da sinalética existentes. 

TRANSPORTE DE ADR   

Condicionamento de circulação 
rodoviária e estacionamento em 
algumas vias, sobretudo no centro 
histórico da cidade e interiores das 
aldeias. 

EVENTOS / 
CONCENTRAÇÕES 

HUMANAS 

Elaboração de Planos mitigadores de 
riscos em eventos com grande 
afluência de pessoas. 

Melhoria dos Planos;                                       
Colocação de mais sinalética;                          
Sensibilização dos intervenientes. 
Monitorização das zonas de sinistro 
dentro dos eventos. 

Terrorismo 
  

 Elaboração de Planos visando essa 
componente. 

RUTURA ENERGÉTICA 
Preparação de alternativas de 
abastecimento de combustíveis 

Definição de parceiros que dediquem 
bombas para abastecimento de viaturas 
seletivamente;                                                     
Sensibilização da população. 

ACIDENTES 
INDUSTRIAIS 

Aplicação dos Planos existentes. 
Cumprimento no estabelecido no 
PDM 

Realização de exercícios;                                   
Garantir a existência de Planos de 
Emergência Internos;                                                                           
Sensibilização dos empresários. 

CONTAMINAÇÃO DA 
REDE DE 

ABSATECIMENTO DE 
ÁGUA 

Aplicação dos Planos existentes. 
Realização de exercícios;                                   
Garantir a existência de Planos de 
Emergência Internos;                                                                            

MISTOS 
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INCÊNDIOS RURAIS 

Aprovação dos Planos competentes 
(PMDFCI e POM);                                                                         
Sensibilização da população;                                  
Produção de cartazes e folhetos;                                  
Construção de pontes de água. 

Conservação da RVF;                                          
Manutenção das FGC;                                        
Criação de novo PA;                                           
Realização de exercícios. 

 

 

  


