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Parte II - Execução  
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1. Estruturas 
 

As ações a desenvolver no âmbito do PMEPCCR visam criar as condições 

favoráveis ao rápido, eficiente e coordenado empenhamento de todos os meios e 

recursos Municipais ou resultantes de ajuda solicitada, apoiando a direção, o 

comando e a conduta das operações de proteção civil e socorro de nível municipal.  

O conceito de atuação visa definir as missões, tarefas e responsabilidades dos 

diversos agentes, organismos e entidades intervenientes e identificar as respetivas 

regras de atuação. Em ordem a assegurar a criação de condições favoráveis ao 

empenhamento, rápido e eficiente, dos recursos disponíveis 

minimizando/mitigando os efeitos decorrentes de acidentes naturais, 

tecnológicos/antrópicos e mistos.  
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Conforme o disposto na Diretiva Operacional Nacional n.º1 de 2010, “as operações 

de proteção civil e socorro são uma atividade multidisciplinar, desenvolvida, pelos 

organismos, serviços e entidades, de nível nacional, distrital e municipal, 

devidamente organizados no Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro, através de um conjunto de estruturas, normas e procedimentos, de 

natureza permanente e conjuntural, que asseguram que todos os agentes de 

proteção civil atuam, no plano operacional, articuladamente sob um comando 

único, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional.”. Todavia, 

mediante a tipologia de risco, cada agente possui competências próprias, que 

convergem num único objetivo comum, o de proteger pessoas, património e 

ambiente passíveis de ser atingidos pela manifestação de todos os tipos de riscos. 

O diretor do plano, o Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, terá de 

ser mormente, o impulsionador das políticas de proteção civil, necessárias ao bom 

funcionamento de todos os agentes e entidades participantes no planeamento 

estratégico de ações de protecção civil, concorrendo fundamentalmente para o 

bem-estar da população em geral. 

As ações serão desenvolvidas, aos diferentes níveis, através das estruturas de 

direção e coordenação política, estruturas de coordenação institucional e 

estruturas de comando operacional; 

 

  

 

 

  

 

1.1 Direcção Politica 
 

Tabela 5 - Estruturas existentes a nível do município no que concerne à direção 
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1.2 Coordenação institucional 

Tabela 6 - Estruturas existentes a nível do município no que concerne à coordenação  
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 O presidente da câmara municipal é competente para declarar 

a situação de alerta de âmbito municipal e é ouvido pelo comandante 

operacional distrital de Operações de Socorro, para efeito da 

declaração da situação de alerta de âmbito distrital, quando estiver 

em causa a área do respetivo município; 

 Convocação da Comissão Municipal de Proteção Civil, na sua 

condição de responsável máximo da política de protecção civil de 

âmbito municipal que preside à mesma, com vista a determinar o 

acionamento do plano, quando tal se justifique;  

 Criar as condições favoráveis ao empenhamento rápido, 

eficiente e coordenado de todos os meios e recursos;  

 Mobilizar um dispositivo de resposta, assente nas entidades 

integrantes do Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro (DIOPS) e por outros meios humanos e equipamentos de 

intervenção, reforço, apoio e assistência, considerado necessário para 

fazer face à situação que origine a ativação do presente plano;  

 Apoiar a direção e conduta das operações de proteção civil ao 

nível das freguesias;  

 Assegurar que são levadas a cabo as ações necessárias para as 

diferentes fases, Emergência e Reabilitação. 
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 O presidente da câmara municipal, como autoridade municipal de 

proteção civil, que preside; 

 O coordenador municipal de proteção civil; 

 Um elemento do comando do corpo de bombeiros de Caldas da Rainha; 

 Elemento de comando do posto territorial da Guarda Nacional 

Republicana de Caldas da Rainha; 

 Elemento de comando da Divisão Policial de Caldas da Rainha da PSP; 

 Elemento de comando da escola de sargentos do exército; 

 Capitão do Porto de Peniche; 

 Coordenador da autoridade de saúde do município; 

 Director executivo do agrupamento dos Centros de Saúde Oeste Norte; 

 Elemento do Centro Hospitalar do Oeste, EPE; 

 Um representante dos serviços de segurança social; 

 Um representante das juntas de freguesia a designar pela assembleia 

municipal; 

 Representantes de outras entidades e serviços, implantados no 

município, cujas atividades e áreas funcionais possam, de acordo com 

os riscos existentes e as características da região, contribuir para as 

ações de proteção civil, designadamente: 

 Técnico do Gabinete Técnico Florestal; 

 Representante do Centro Humanitário Litoral Oeste Norte da Cruz 

Vermelha Portuguesa; 

 Coordenador da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) 

do Centro Hospitalar do Oeste, EPE da Unidade de Caldas da Rainha: 

 Representante da Agencia Portuguesa do Ambiente; 

 Representante das Infraestruturas de Portugal (rodovia e Ferrovia) 

 Representante da Eletricidade de Portugal (distribuição) 

 Representante da Meo; 

 Um Representante da Rede Elétrica Nacional 
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 Acionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetêlo para 

a aprovação da Comissão Nacional de Proteção Civil e acompanhar a 

sua execução; 

 Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção 

civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos; 

 Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique; 

 Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionam, 

ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas 

atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de 

proteção civil; 

 Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e 

instituições, incluindo os órgãos de comunicação social. 
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 Auditório Municipal localizado nos Paços do Concelho do 

Município de Caldas da Rainha. 
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 Quartel dos Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha. 
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1.3 Coordenação 

Tabela 7 - Estruturas existentes a nível do município no que concerne ao comando 
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  Dirigir o SMPC; 

 Acompanhar permanentemente e apoiar as operações de proteção e 
socorro que ocorram na área do concelho; 

 Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista 
à articulação de meios face a cenários previsíveis; 

 Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de proteção 
e socorro; 

 Dar parecer sobre os materiais e equipamentos mais adequados à 
intervenção operacional no respetivo município; 

 Comparecer no local das ocorrências sempre que as circunstâncias o 
aconselhem; 

 Convocar e coordenar o CCOM, nos termos previstos no SIOPS. 

 Sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional do presidente 
da câmara, o coordenador municipal de proteção civil mantém uma 
permanente articulação com o comandante operacional previsto no 
SIOPS 

 

 

2. Responsabilidades 
 

 2.1 Responsabilidades dos agentes de proteção Civil  
 

O Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro (DIOPS) abrange 

todo o território continental e todas as organizações e entidades que concorrem e 

cooperam para a proteção e socorro, desempenhando funções de apoio à 

coordenação política e institucional das operações de resposta.  

Neste contexto, as diversas entidades intervenientes no presente Plano (agentes 

de proteção civil e organismos e entidades de apoio) desempenham missões de 

intervenção, reforço, apoio e assistência, quer durante a Fase de Emergência, 

quer durante a Fase de Reabilitação. As estruturas de intervenção destas 

entidades funcionam e são empregues sob direção das correspondentes 

hierarquias, previstas nas respetivas leis orgânicas ou estatutos, sem prejuízo da 

necessária articulação operacional com os postos de comando, aos seus diferentes 

níveis. 
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2.1.1 Fase de emergência 

Corpo de Bombeiros de Caldas da Rainha 

 Extinguir ou conter todos os incêndios, com prioridade para aqueles que 

coloquem em perigo a vida humana; 

 Executar operações de salvamento, em situações de incêndios, inundações, 

desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes; 

 Socorrer náufragos e efetuar buscas subaquáticas, dentro da sua área de 

atuação, e fora dela quando solicitados; 

 Providenciar assistência nos incidentes com matérias perigosas que 

ameacem a vida, bens materiais ou o ambiente; 

 Colaborar na avaliação da segurança das estruturas edificadas a fim de 

permitir a atuação das diversas equipas de socorro; 

 Auxiliar na remoção dos mortos das estruturas colapsadas; 

 Supervisionar a atuação das equipas de contenção e recuperação, quer de 

empresas contratadas, quer de equipas de voluntários; 

 Superintender a ação das equipas voluntárias de busca e salvamento; 

 Providenciar a realização de medidas de controlo dos possíveis danos 

ambientais e atividades subsequentes; 

 Prestar apoio em comunicações; 

 Apoiar o movimento e evacuação das populações. 

 

PSP  

 Assegurar a manutenção da ordem nas suas áreas territoriais de 

responsabilidade, salvaguardando a atuação de outras entidades e 

organismos;  

 Executar as ações necessárias ao isolamento da área do sinistro e controlo 

dos acessos, nas respetivas áreas de jurisdição territorial; 

 Empenhar equipas cinotécnicas na busca e resgate de vítimas; 

 Organizar em articulação com a GNR um “Centro de Pesquisa de 

Desaparecidos”, coordenando na suas áreas de jurisdição, as ações de 

pesquisa de desaparecidos, e a guarda dos espólios das vítimas; 
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 Constituir, a pedido, um serviço de estafetas em apoio à CMPC; 

 Criar a pedido do COS corredores de emergência com o intuito de reduzir os 

tempos de transferência e a segurança das forças afetas ao socorro, no 

transporte de vítimas; 

 Apoiar a CMPC na sua atuação, providenciando inclusivamente o serviço de 

comunicações urgentes, se necessário e consoante as suas disponibilidades 

e capacidades; 

 Garantir a proteção da propriedade abandonada ou em situação de risco, 

pública ou privada, que possa atrair curiosos e tentar ações criminosas; 

 Aumentar ou reforçar, quando solicitado, o pessoal do estabelecimento 

prisional, a fim de manter uma situação pacífica no seu interior; 

 Apoiar, sob a coordenação do Comandante das Operações de Socorro (COS) 

a organização de visitas às Zonas de Intervenção, quer das entidades 

governamentais, quer da comunicação social. 

 

 

GNR  

 Assegurar a manutenção da ordem, nas suas zonas de intervenção, 

salvaguardando a atuação de outras entidades e organismos operacionais;  

 Executar as ações necessárias ao salvamento de vidas e ao isolamento da 

área do sinistro e controlo dos acessos, nas respetivas áreas de jurisdição 

territorial; 

 Executar através dos GIPS ações de intervenção de primeira linha, em 

situações de emergência de proteção e socorro, designadamente nas 

ocorrências de incêndios florestais e/ou matérias perigosas, e de outras 

catástrofes ou acidentes graves; 

 Empenhar o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) no 

cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à proteção 

e conservação da natureza e do ambiente, bem como prevenir e investigar 

os respetivos ilícitos; 

 Empenhar equipas cinotécnicas na busca e resgate de vítimas; 

 Organizar em articulação com a PSP e a AM um “Centro de Pesquisa de 

Desaparecidos”, coordenando na suas áreas de jurisdição, as ações de 

pesquisa de desaparecidos, e a guarda dos espólios das vítimas; 
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 Constituir, a pedido, um serviço de estafetas em apoio à CMPC; 

 Apoiar a CMPC na sua atuação, providenciando inclusivamente o serviço de 

comunicações urgentes, se necessário e consoante as suas disponibilidades 

e capacidades; 

 Garantir a proteção da propriedade abandonada ou em situação de risco, 

pública ou privada, que possa atrair curiosos e tentar ações criminosas; 

 Aumentar ou reforçar, quando solicitado, o pessoal do estabelecimento 

prisional, a fim de manter uma situação pacífica no seu interior; 

 Garantir a ordem e a segurança e a proteção das pessoas e dos bens nas 

suas áreas de intervenção, salvaguardando a atuação de organismos 

operacionais e de outras entidades; 

 Manter a vigilância e a proteção de pontos sensíveis, nomeadamente 

infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, edifícios públicos e 

outras instalações críticas; 

 Apoiar o movimento e evacuação das populações; 

 Controlar os acessos à área do sinistro, através do sistema de credenciação 

e controlo em vigor; 

 Apoiar, sob a coordenação do Comandante das Operações de Socorro (COS) 

a organização de visitas às Zonas de Intervenção, quer das entidades 

governamentais, quer da comunicação social; 

 Manter o controlo e fiscalização do tráfego, com prioridade para os serviços 

de emergência; 

 Criar a pedido do COS corredores de emergência com o intuito de reduzir os 

tempos de transferência e a segurança das forças afetas ao socorro, no 

transporte de vítimas; 

 Apoiar os transportes de emergência; 

 Assegurar a segurança dos locais de concentração das populações 

evacuadas. 

 

Forças Armadas (Escola de Sargentos do Exército) 

 Ações de prevenção, auxílio no combate e rescaldo em incêndios;  

 Apoio à evacuação de populações em perigo;  
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 Organização e instalação de abrigos e campos de deslocados;  

 Prestação de cuidados de saúde de emergência, contribuindo ainda, desde 

que possível, para o esforço nacional na área hospitalar, nomeadamente ao 

nível da capacidade de internamento nos hospitais e restantes unidades de 

saúde militares;  

 Apoio sanitário de emergência, incluindo evacuação secundária de 

sinistrados, em estreita articulação com as autoridades de saúde;  

 Operações de remoção dos cadáveres para as Zonas de Reunião de Mortos 

e/ou destas para os Necrotérios Provisórios;  

 Disponibilização de meios navais, terrestres e aéreos para ações iniciais de 

reconhecimento e avaliação e para transporte de pessoal operacional.  

 

Autoridade Marítima  

 Desencadear ações de busca e salvamento, apoio e socorro nos espaços sob 

a sua jurisdição; 

 Coordenar eventuais operações de combate à poluição marítima por 

hidrocarbonetos ou outras substâncias perigosas, conforme previsto no 

Plano Mar Limpo; 

 Efetuar levantamentos hidrográficos de emergência; 

 Intervir na área de segurança marítima, no que se refere ao tráfego de 

navios e embarcações e à salvaguarda da vida humana no mar; 

 Controlar e gerir o tráfego marítimo; 

 Prestar em tempo real, informação relacionada com a movimentação de 

navios e cargas transportadas, portuárias; 

 Efetuar a ligação com as empresas de transporte marítimo conforme as 

necessidades; 

 Promulgar avisos à navegação; 

 Executar reconhecimentos marítimos; 

 Prestar apoio em comunicações; 

 Executar as ações necessárias ao salvamento de vidas e ao isolamento da 

área do sinistro e controlo dos acessos, nas respetivas áreas de jurisdição 

territorial; 
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 Organizar em articulação com a PSP, GNR um “Centro de Pesquisa de 

Desaparecidos”, coordenando na suas áreas de jurisdição, as ações de 

pesquisa de desaparecidos, e a guarda dos espólios das vítimas; 

 Constituir, a pedido, um serviço de estafetas em apoio à CMPC; 

 Apoiar a CMPC na sua atuação, providenciando inclusivamente o serviço de 

comunicações urgentes, se necessário e consoante as suas disponibilidades 

e capacidades; 

 Garantir a proteção da propriedade abandonada ou em situação de risco, 

pública ou privada, que possa atrair curiosos e tentar ações criminosas; 

 Desempenhar funções nos domínios do alerta e do aviso, nos espaços sob 

sua jurisdição; 

 Colaborar nas ações de informação e sensibilização pública; 

 Garantir a ordem, segurança e a proteção das pessoas e dos bens nas suas 

áreas de intervenção, salvaguardando a atuação de organismos 

operacionais e de outras entidades; 

 Apoiar o movimento e evacuação das populações; 

 Controlar os acessos à área do sinistro, através dos sistema de 

credenciação e controlo em vigor; 

 Assegurar a segurança dos locais de concentração das populações 

evacuadas. 

 

INEM e Serviços de Saúde  

 Coordenar todas as atividades de saúde em ambiente pré hospitalar, a 

triagem e evacuações primárias e secundárias, a referenciação e transporte 

para as unidades de saúde adequadas, bem como a montagem de Postos 

Médicos Avançados (PMA);  

 Assegurar um sistema de registo de vítimas desde o TO até às unidades de 

saúde de destino;  

 Garantir a articulação com todos os outros serviços e organismos do 

Ministério da Saúde, bem como com os serviços prestadores de cuidados de 

saúde, ainda que não integrados no Serviço Nacional de Saúde.  
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Cruz Vermelha Portuguesa 

 Exerce a sua intervenção no apoio a emergência social designadamente no 

transporte de vítimas, através de protocolo com a Segurança Social. 

 Executar a triagem e o apoio psicológico a prestar às vítimas no local da 

ocorrência, com vista à sua estabilização emocional e posterior 

referenciação para as entidades adequadas;  

 

 

2.1.2 Fase de reabilitação 
 

Corpo de Bombeiros de Caldas da Rainha 

 Transportar os acidentados e doentes, incluindo a emergência pré-

hospitalar, no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica;  

 Executar as ações de distribuição de água potável às populações;  

 Disponibilizar apoio logístico à população e a outras forças operacionais;  

 Colaborar nas ações de informação e sensibilização pública;  

 Colaborar nas ações de mortuária, nas suas zonas de intervenção ou em 

reforço;  

 Participar na reabilitação das infraestruturas;  

 Colaborar na desobstrução e limpeza expedita de vias de comunicação e 

itinerários de socorro;  

 Colaborar na reposição da normalidade da vida das populações atingidas; 

 Apoiar as operações de reabilitação das redes e serviços públicos, 

procedendo a escoramentos, demolições e desobstruções; 

 Colaborar nas ações de mortuária, nas suas áreas de atuação ou em 

reforço; 

 Dar assistência às equipas de restauro, no domínio da segurança; 

 Colaborar na determinação dos danos; 

 Auxiliar e colaborar nas inspeções de segurança dos edifícios, para 

reocupação, dando prioridade ao perigo de incêndio. 
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PSP 

 Apoiar na área da mortuária, dar apoio à Polícia Judiciária, Instituto de 

Medicina Legal, Delegado de Saúde quando solicitado, colaborando na 

investigação das causas das mortes e na identificação dos corpos e 

providenciando a segurança dos mesmos e dos respetivos objetos pessoais; 

 Auxiliar no processo de avaliação dos danos viários, a fim de permitir a 

identificação dos corredores de emergência utilizáveis; 

 Colaborar no recenseamento da população envolvida na ocorrência e 

coordenar os inquéritos de pesquisa de pessoas desaparecidas, em 

articulação com a GNR; 

 Disponibilizar, dentro das suas capacidades, apoio logístico; 

 Garantir a ordem e a segurança e a proteção das pessoas e dos bens nas 

suas áreas de intervenção, salvaguardando a atuação de organismos 

operacionais e de outras entidades; 

 Manter a vigilância e a proteção de pontos sensíveis, nomeadamente 

infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias e portuárias, 

edifícios públicos e outras instalações críticas; 

 Colaborar nas ações de informação e sensibilização pública; 

 Apoiar o movimento e evacuação das populações; 

 Controlar os acessos à área do sinistro, através do sistema de credenciação 

e controlo em vigor; 

 Manter o controlo e fiscalização do tráfego, com prioridade para os serviços 

de emergência; 

 Apoiar os transportes de emergência; 

 Assegurar a segurança dos locais de concentração das populações 

evacuadas. 

 

GNR 

 Apoiar na área da mortuária, dar apoio à Polícia Judiciária, Instituto de 

Medicina Legal, Delegado de Saúde quando solicitado, colaborando na 

investigação das causas das mortes e na identificação dos corpos e 

providenciando a segurança dos mesmos e dos respetivos objetos pessoais; 

 Auxiliar no processo de avaliação dos danos viários; 
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 Colaborar no recenseamento da população envolvida na ocorrência e 

coordenar os inquéritos de pesquisa de pessoas desaparecidas, em 

articulação com a PSP e AM; 

 Disponibilizar, dentro das suas capacidades, apoio logístico; 

 Exercer missões de isolamento de áreas e estabelecimento de perímetros 

de segurança, restrição, condicionamento da circulação e abertura de 

corredores de evacuação, apoio à movimentação de populações, segurança 

de estabelecimentos públicos e proteção de infraestruturas críticas, fixas e 

temporárias, e de instalações de interesse público ou estratégico nacional, 

proteção da propriedade privada contra atos de saque;  

 Colaborar nas ações de informação e sensibilização pública;  

 Assegurar a coordenação da atividade de prevenção, vigilância e deteção de 

incêndios.  

 

Forças Armadas (Escola de Sargentos do Exército) 

 Instalação de abrigos e campos de deslocados, no abastecimento de água 

às populações; 

 Apoio logístico às forças operacionais, nomeadamente em infraestruturas, 

alimentação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha, água, 

combustível e material diverso (material de aquartelamento tendas de 

campanha, geradores, depósitos de água, etc.);  

 Ações de informação e sensibilização pública;  

 Desobstrução expedita de vias de comunicação e itinerários de socorro;  

 Abastecimento de água a populações carenciadas;  

 Reforço e/ou reativação das redes de telecomunicações;  

 Apoio com meios de Engenharia Militar em operações de limpeza e 

descontaminação das áreas afetadas;  

 Reabilitação de infraestruturas;  

 Ações de segurança dentro da zona de sinistro. 
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Autoridade Marítima  

 Organizar equipas de reconhecimento e avaliação de danos e prejuízos nas 

instalações; 

 Colaborar nas ações de informação e sensibilização da área de segurança 

marítima, no que se refere ao tráfego de embarcações e à salvaguarda da 

vida humana no mar e na Lagoa de Óbidos; 

 Coordenar a receção de ajuda externa através de meios navais; 

 Disponibilizar, dentro das suas capacidades, apoio logístico; 

 Efetuar reconhecimento subaquático; 

 Apoiar na área da mortuária, dar apoio à Polícia Judiciária, Instituto de 

Medicina Legal e Delegado de Saúde quando solicitado, colaborando na 

investigação das causas das mortes e na identificação dos corpos e 

providenciando a segurança dos mesmos e dos respetivos objetos pessoais; 

 Auxiliar no processo de avaliação dos danos marítimos, a fim de permitir a 

identificação dos corredores de emergência utilizáveis; 

 Colaborar no recenseamento da população envolvida na ocorrência e 

coordenar os inquéritos de pesquisa de pessoas desaparecidas em 

articulação com a PSP a GNR; 

 Colaborar nas ações de mortuária. 

 

INEM e Serviços de Saúde  

 Assegurar a adequação dos abrigos específicos para populações 

vulneráveis; 

 Assegurar a mobilização das equipas de saúde e prestação de cuidados nos 

abrigos; 

 Coordenar as ações de mortuária e organizar o registo de evacuados, 

feridos e mortos; 

 Garantir um reforço adequado de profissionais de saúde em todas as 

unidades de saúde que se encontrem na zona de intervenção; 

 Garantir a articulação com o Ministério Público, IML e outros na mortuária. 
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Cruz Vermelha Portuguesa 

 Colaborar com o SMPC da CMCR, na organização e gestão do Centro 

Municipal de Recolha de Dádivas; 

 Colaborar nas ações de informação e sensibilização pública;  

 Enquadrar o pessoal voluntário que se oferecer para colaborar.  

 

2.2 Responsabilidades dos Organismos e Entidades de 

Apoio 
 

 Impede especial dever de cooperação com os agentes de proteção civil 

mencionados no número anterior sobre as seguintes entidades. 

 

2.2.1 Fase de emergência 
 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários dos 

Concelhos Limítrofes 

 Disponibilizar edifícios e outras infraestruturas para apoio às operações de 

emergência; 

 Apoiar logisticamente a sustentação das operações, na área de atuação 

própria do seu Corpo de Bombeiros, com o apoio do respetivo Serviço 

Municipal de Proteção Civil; 

 Disponibilizar, dentro das suas capacidades, meios e equipamento para 

operações de emergência;  

 Manter a capacidade de fornecimento de apoio. 

 

Instituto de Segurança Social  

 Centro Regional de Segurança Social das Caldas da Rainha, efetua a 

coordenação das ações de obtenção e distribuição de alimentos, agasalhos 

e artigos de higiene à população, assim como, assegura a ação de apoio 

social, nomeadamente o realojamento.  
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Rodoviária do Tejo 

 Na fase de emergência e na fase de reabilitação, promove o transporte de 

desalojados para os centros de acolhimento, ou outros locais, sempre que 

solicitado pela CMPC ou SMPC. 

 

Infraestruturas de Portugal 

 Disponibilizam meios de transporte através da linha do oeste para os 

equipamentos que se julguem necessários e se justifiquem no teatro de 

operações (TO); 

 Gerir a circulação dos comboios dos operadores em tempo real, com 

padrões de segurança, eficiência e qualidade; 

 Disponibilizar a informação constante nos vários Planos de Emergência das 

linhas existentes, para a evacuação de sinistrados e prestação de socorro; 

 Manter um registo atualizado dos meios disponíveis; 

 Garantir meios materiais e humanos para manutenção corretiva da rede 

ferroviária. 

 

Autoridade de Saúde  

 É responsável pela requisição de serviços a estabelecimentos profissionais 

de saúde, nos casos de epidemias graves ou quando ocorrem outras 

situações de emergência;  

 Coordenação e mobilização dos centros de saúde e hospitais, bem como 

outras entidades prestadoras de serviços de saúde, de acordo com as 

necessidades.  

 

EDP Operador de rede de distribuição de energia elétrica 

 O fornecimento de energia elétrica a edifícios que possuam contrato de 

fornecimento ativo, será da responsabilidade do operador de rede de 

distribuição, neste momento a EDP. 

 

Operadoras de comunicações 

 Avaliar a situação e efetuar as intervenções técnicas imediatas para 

restabelecer as comunicações telefónicas; 
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 Garantir prioridades de acesso aos endereços correspondentes a serviços e 

entidades essenciais; 

 Colaborar na redução ou eliminação do tráfego de comunicações existente 

na zona de sinistro; 

 Disponibilizar, dentro das suas capacidades, meios e equipamento para 

operações de emergência. 

 

Distribuidoras de gás 

 Na fase de emergência, disponibiliza o piquete de serviço para acorrer a 

situações urgentes, a solicitação da CMPC ou SMPC, ou por sua iniciativa 

sempre que as circunstancias o determinem. 

 

Serviço Municipal de Águas e Saneamento 

 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento das Caldas da Rainha, 

disponibilizam o piquete de serviço para acorrer a situações urgentes, por 

solicitação da CMPC ou SMPC.  

 

2.2.2 Fase de reabilitação 
 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários dos 

Concelhos Limítrofes 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal;  

 Disponibilizar instalações para funcionamento da CMPC em alternativa ao 

local primário. 

  

Instituto de Segurança Social 

 Fará o acompanhamento e encaminhamento da população afetada pelo 

acidente grave ou catástrofe. 
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Rodoviária do Tejo 

 Na fase de emergência e na fase de reabilitação, promove o transporte de 

desalojados para os centros de acolhimento, ou outros locais, sempre que 

solicitado pela CMPC ou SMPC. 

 

Infraestruturas de Portugal 

 Desencadear a mobilização de meios ferroviários possíveis, para a 

organização de comboios, tendo em vista a movimentação de populações 

ou o transporte de mercadorias; 

 Disponibilizar, dentro das suas capacidades, meios e equipamento para 

operações logísticas; 

 Disponibilizam transporte de desalojados para os centros de acolhimento, 

ou outros, sempre que solicitado pelo SMPC. 

 

Autoridade de Saúde 

 Na fase reabilitação assume a responsabilidade e a decisão sobre as 

medidas de proteção da Saúde Pública na área da catástrofe;  

 Controle de doenças transmissíveis e prestação dos serviços de mortuária. 

 

 

EDP – Energias de Portugal 

 Na fase de reabilitação executam as medidas necessárias à normalização da 

vida das populações atingidas e à neutralização dos efeitos provocados pelo 

acidente no meio. 

 

Operadoras de comunicações 

 Difundir, por SMS, avisos relativos à segurança das populações; 

 Assegurar o restabelecimento e o reforço das comunicações telefónicas. 
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Distribuidoras de Gas 

 Na fase de reabilitação executam as medidas necessárias à normalização da 

vida das populações atingidas e à neutralização dos efeitos provocados pelo 

acidente no meio. 

 

Serviço Municipal de Aguas e Saneamento 

 Na fase de reabilitação executam as medidas necessárias à normalização da 

vida das populações atingidas e à neutralização dos efeitos provocados pelo 

acidente no meio. 

 

2.3 Missões dos Serviços de Proteção Civil 
 

No âmbito do Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro, os 
Serviços de Proteção Civil de âmbito municipal (SMPC) desempenham funções de 

apoio à coordenação política e institucional das operações de resposta, podendo 
igualmente ser apoiados por Unidades Locais de Proteção Civil constituídas ao 
nível das Juntas de Freguesia, por determinação da Comissão Municipal de 

Proteção Civil. 
 

 

2.3.1 Fase de emergência 
 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a resposta de proteção civil e 

socorro, de acordo com as missões operacionais legalmente definidas;  

 Coordena a Evacuação e transporte pessoas, bens e animais;  

 Transportar bens essenciais de sobrevivência às populações;  

 Assegurar a divulgação de avisos às populações;  

 Montar e gerir locais de recolha e armazenamento de dádivas;  

 Assegurar a sinalização relativa a cortes de estradas, decididos por 

precaução ou originados por acidentes graves ou catástrofes, bem como as 

vias alternativas. 
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Juntas de Freguesia 

 Efetivar o seu apoio às ocorrências através do envolvimento de elementos, 

para reconhecimento e orientação, no terreno, de forças em reforço do seu 

município;  

 Criar pontos de concentração de feridos e de população ilesa;   

 Promover, em estreita colaboração com a Câmara Municipal a criação de 

grupos de autodefesa dos aglomerados populacionais, dotando-os de meios 

de intervenção e salvaguardando a sua formação para que possam atuar 

em segurança;  

 Gerir os sistemas de voluntariado para atuação imediata de emergência ao 

nível da avaliação de danos, com ênfase nos danos humanos.  

 

2.3.2 Fase de Reabilitação 
 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha 

 Desobstruir as vias, remover os destroços e limpar aquedutos e linhas de 

água ao longo das estradas e caminhos municipais;  

 Sinalizar as estradas e caminhos municipais danificados, bem como de vias 

alternativas;  

 Transportar pessoas e animais;  

 Promover ações de avaliação de danos e de necessidades da população 

afetada;  

 Assegurar a gestão financeira e de custos, bem como dos tempos de 

utilização. 

  

Juntas de Freguesia 

 Recensear e registar a população afetada;  

 Colaborar com a Câmara Municipal na desobstrução de vias, na remoção de 

destroços e na limpeza de aquedutos e linhas de água ao longo das 

estradas e caminhos municipais, no respetivo espaço geográfico;  

 Colaborar na divulgação de avisos às populações de acordo com orientações 

dos responsáveis municipais;  
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 Colaborar com a Câmara Municipal na sinalização das estradas e caminhos 

municipais danificados, bem como na sinalização das vias alternativas, no 

respetivo espaço geográfico; 

 Colaborar com a Câmara Municipal na limpeza de valetas, na desobstrução 

de vias, nas demolições e remoção de destroços, nos aquedutos e linhas de 

água ao longo das estradas municipais, no espaço geográfico. 

 

3. Organização 

3.1 Infra-estruturas de relevância operacional 
 

As infraestruturas que são identificadas a serem considerados no planeamento de 

emergência, são os elementos expostos estratégicos, vitais e/ou sensíveis.  
Estas infraestruturas são espacialmente identificadas nas respetivas cartas. 
Algumas dessas infraestruturas são também listadas no texto em baixo. 

 

3.1.1. Equipamentos de protecção civil e cruz vermelha 
 

Tabela 8 - Equipamentos dos Agentes de Protecção Civil e Cruz Vermelha 
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Ilust nº 

(F.) Nadadouro          

(F.) Foz do Arelho    1    1  

(F.) Landal        1  

(F.) Carvalhal Benfeito          

(F.) A-dos-Francos        1  

(F.) Santa Catarina        1  

(F.) Vidais        1  

(F.) Salir de Matos        1  

(F.) Alvorninha        1  
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(U. F.) 

N. S. do Pópulo 1 1 1  1 1 2 8  

Coto        1  

São Gregório          

 

U. F.) 

Santo Onofre        1 1 

Serra do Bouro          

(U. F.) Tornada        1  

Salir do Porto          

TOTAL 1 1 1 1 1 1 2 18 1 
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Figura 3 - Agentes de Protecção Civil 

(Fonte: CAOP 2016, Ortofotomapas, IGP 2010, MNT  série 10K, 1997, actualizada – 2004 Carta Militar, 2004)  
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3.1.2. Equipamentos de utilização colectiva 
 

Tabela 9 - Edifícios de Utilização Colectiva 
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Freguesias (F.) e Uniões (U. F.) 

Referência cartográfica 

22 23 24 25 26 27 28 29 

(F.) Nadadouro 2  2 1      

(F.) Foz do Arelho 2  2   3    

(F.) Landal 4  1       

(F.) Carvalhal Benfeito 3  1       

(F.) A-dos-Francos 3  3       

(F.) Santa Catarina 4  5  2     

(F.) Vidais 1  1  1     

(F.) Salir de Matos 1  2  1     

(F.) Alvorninha 2  7  1     

 

(U. F.) 

N. S. do Pópulo 8 1 12  7 8    

Coto 2  2       

São Gregório 2  3       

 

U. F.) 

Santo Onofre 6  16  3  1   

Serra do Bouro 1  2       

(U. F.) Tornada 7  4  1     

Salir do Porto 2  1       

TOTAL          
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Figura 4 – Edifícios de Utilização Coletiva (Educação) 

(Fonte: CAOP 2016, Ortofotomapas, IGP 2010, MNT  série 10K, 1997, actualizada – 2004 Carta Militar, 2004)  
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Figura 5 - Edifícios de Utilização Coletiva (Desporto) 

(Fonte: CAOP 2016, Ortofotomapas, IGP 2010, MNT  série 10K, 1997, actualizada – 2004 Carta Militar, 2004)  
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Figura 6 - Edifícios de Utilização Coletiva (Administração do Estado) 

(Fonte: CAOP 2016, Ortofotomapas, IGP 2010, MNT  série 10K, 1997, actualizada – 2004 Carta Militar, 2004)  
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Figura 7 - Edifícios de Utilização Coletiva (Postos de Abastecimento Combustível) 

(Fonte: CAOP 2016, Ortofotomapas, IGP 2010, MNT  série 10K, 1997, actualizada – 2004 Carta Militar, 2004)  
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Tabela 10 - Outras infraestruturas de Utilização Colectiva 
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Justiça 

 Referência cartográfica 

Freguesias (F.) e Uniões (U. F.) 30 31 32 33 34 35 36 

(F.) Nadadouro    18      

(F.) Foz do Arelho    29    1 2 

(F.) Landal    12      

(F.) Carvalhal Benfeito    5  1    

(F.) A-dos-Francos    7  1    

(F.) Santa Catarina    21  1    

(F.) Vidais    5  1    

(F.) Salir de Matos    23  1    

(F.) Alvorninha    23  1    

 

(U. F.) 

N. S. do Pópulo 2 1  231      

Coto    8      

São Gregório    6  1    

 

U. F.) 

Santo Onofre    53  2    

Serra do Bouro    3  1    

(U. F.) Tornada    23      

Salir do Porto    9  4   1 

TOTAL    476      

 
 
 

 



                                      
 

                          Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil  

 

 
 

                               SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 66 

3.1.3. Rede Telecomunicações 
 

 

Figura 8 - Rede de telecomunicações (Portugal Telecom) 

(Fonte: CAOP 2016, Ortofotomapas, IGP 2010, MNT  série 10K, 1997, actualizada – 2004 Carta Militar, 2004)  
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Figura 9 - Rede de telecomunicações (Cobertura TMN) 

(Fonte: CAOP 2016, Ortofotomapas, IGP 2010, MNT  série 10K, 1997, actualizada – 2004 Carta Militar, 2004)  
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3.1.4. Rede e Serviço Rodoviário 

Rede Rodoviária 

 Autoestrada A15 (IP6), que estabelece a comunicação entre os centros 

urbanos de Caldas da Rainha a Santarém, estabelecendo a ligação à 
Autoestrada do Norte (A1). Contém dois nós no interior do concelho em 

Vidais e São Gregório. Esta infraestrutura integra a rede nacional de 
autoestradas, encontrando-se concessionada à empresa Autoestradas do 
Atlântico, Concessões Rodoviárias de Portugal, S.A; 

 Autoestrada A8 (IC1), que assegura a ligação das Caldas da Rainha a 
Lisboa e a Leiria, permitindo a ligação posterior à A1 e A17. Esta via possui 

três nós no município (Cidade/Foz do Arelho; Zona Industrial/Cidade; 
Cidade/Tornada) e à semelhança da A15 encontra-se concessionada à 
empresa Autoestradas do Atlântico, Concessões Rodoviárias de Portugal, 

S.A; 
 Estrada Nacional 8, que atravessa longitudinalmente parte do concelho, 

entre o limite do concelho de Óbidos e o limite do concelho de Alcobaça, 
servindo as freguesias de Nossa Senhora do Pópulo e Tornada. Este eixo 
viário permite a ligação aos concelhos limítrofes como Alcobaça, Bombarral 

e Torres Vedras; 
 Estrada Nacional 115 cruza longitudinalmente o concelho no sentido 

Sul/Sudoeste, desde o limite do concelho de Óbidos e o limite do concelho 
de Rio Maior acompanhando o limite sudoeste do concelho e permitindo a 
ligação ao concelho do Cadaval; 

 EN114, que atravessam transversalmente o concelho e estabelecem a 
ligação ao concelho de Rio Maior, entre a Matoeira e o limite do concelho de 

Rio Maior; 
 Estrada Nacional 114, mais especificamente o troço entre o limite do 

concelho de Óbidos e a povoação da Matoeira (entroncamento com a 

EN114-1); 
 Estrada Nacional 114-1, que estabelece a ligação entre a Matoeira 

(EN114) e o centro urbano de Caldas da Rainha, 
 Estrada Nacional 361, no extremo sul do concelho (freguesias de A-dos-

Francos e do Landal) permite igualmente a ligação aos concelhos do 

Cadaval e de Rio Maior;  
 EN8, troço antigo substituído pela variante, entre o Km 97+200 e o Km 

97+450); 
 Estrada Nacional 360, que atravessa transversalmente todo o concelho 

desde a Foz do Arelho até Santa Catarina, servindo igualmente as 

freguesias de Nadadouro, Santo Onofre, Nossa Senhora do Pópulo, Coto, 
Salir de Matos, Carvalhal Benfeito. Permite a ligação com o concelho de 

Alcobaça; 
 Numa apreciação global da rede fundamental (IP) e da rede complementar 

(IC e EN) que atravessa o município das Caldas da Rainha pode afirmar-se 
que à exceção da A8/IC1, da A15/IP6, da EN 8 e de alguns troços das 
restantes estradas, estas são de uma forma geral antigas, estreitas, 

bastante sinuosas, atravessam frequentemente o centro dos aglomerados 
urbanos, com condições de visibilidade precárias e em vários pontos sem 

bermas.  
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Figura 10 - Rede Rodoviária 

 (Fonte: CAOP 2016, Ortofotomapas, IGP 2010, MNT  série 10K, 1997, actualizada – 2004 Carta Militar, 2004)  

 

Aparentemente, a convergência de quatro sistemas viários para a cidade das Caldas da 

Rainha poderia significar um grande fluxo de tráfego para o seu interior. Mas esse efeito é 

minorado com a existência da 1ªCircular, que tem efeitos práticos relevantes no 

escoamento do trânsito externo e na mobilidade interna.  
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Serviço Rodoviário 

O serviço rodoviário regional é prestado pelos seguintes operadores: Rodoviária 

do Tejo, Barraqueiro Oeste, Boa-viagem (Grupo Barraqueiro), Rocaldas e 

Mafrense. 

 

Tabela 11 - Operadores rodoviários nos municípios do Oeste 

Municipio Operadores Municipio Operadores

Alcobaça Rodoviária do Tejo Rodoviária do Tejo

Alenquer Boaviagem Barraqueiro Oeste

Arruda dos Vinhos Boaviagem Nazaré Rodoviária do Tejo

Rodoviária do Tejo Óbidos Rodoviária do Tejo

Barraqueiro Oeste Peniche Rodoviária do Tejo

Rodoviária do Tejo Sobral de Monte Agraço Boaviagem

Barraqueiro Oeste Rodoviária do Tejo

Boaviagem Barraqueiro Oeste

Rodoviária do Tejo Boaviagem

Rocaldas Mafrense

Bombarral

Cadaval

Caldas da Rainha

Lourinhã

Torres Vedras

 

 

O conjunto dos operadores oferece uma boa cobertura geográfica do serviço 

público rodoviário, no entanto, devido às frequências reduzidas em determinadas 

carreiras e aos horários inadequados aos movimentos pendulares, a perceção 

geral é que o serviço não responde às necessidades de deslocação diária da 

população.  

Além de assegurarem o serviço no interior do concelho e a ligação aos territórios 

vizinhos, os operadores também oferecem serviços de ligação às principais 

cidades envolventes da região Oeste, com especial oferta nas ligações a Lisboa, 

em que as carreiras com este destino e em hora de ponta encontram-se 

preenchidas. A ligação a Lisboa é também assegurada pela Rede de Expressos e a 

Rápida. 

Ao contrário do que acontece nas carreiras que asseguram as ligações com a 

metrópole, as carreiras regionais e municipais transportam na maioria dos casos 

pessoas dependentes deste modo de transporte, nomeadamente idosos e jovens 

em idade escolar. Pois, uma das realidades da rede de transportes públicos 

rodoviários é a relação estabelecida com o transporte escolar. O transporte 

escolar, da responsabilidade dos municípios, em muitos dos concelhos do Oeste é 

assegurado pelos operadores de transporte rodoviário, que adaptam os seus 

percursos e horários aos horários escolares, reduzindo ou até mesmo suprimindo 

carreiras em período de férias escolares. No município das Caldas da Rainha, as 

ligações entre os aglomerados urbanos são asseguradas pela Rodoviária Tejo e a 

Rocaldas, em que a frequência e os horários estão coadunados com o transporte 

escolar.  

A cidade das Caldas da Rainha, desde 2007, é servida por uma rede de mini-bus, 

designada TOMA. Este projeto tem como grande finalidade melhorar a mobilidade 
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e diminuir o número de automóveis no centro da cidade. Neste momento, o 

projeto TOMA conta já com a circulação de três linhas: a verde, a laranja e a azul. 

 

Figura 11 - Visão geral da rede do TOMA na cidade das Caldas da Rainha  

(Fonte: GPU, 2011) 

 

Há ainda a mencionar o serviço prestado pelos táxis, que representa um modo de 

transporte complementar ao transporte coletivo rodoviário, com particular 

oportunidade para a população que não dispõe de veículo privado e com especial 

incidência nas áreas de menor densidade populacional. No contexto da região 

Oeste, o município das Caldas da Rainha apresenta a licença de táxi/1000 

habitantes menos expressiva (0,73), enquanto o Bombarral tem a mais elevada 

(1,5). No concelho das Caldas da Rainha, existem 15 praças, esta matéria será 

desenvolvida neste Plano na secção III em meios e equipamentos de entidades 

privadas. 
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3.1.5. Rede e Serviço Ferroviário 
 

Rede Ferroviária 

O concelho é atravessado longitudinalmente na direção sul/norte pela designada 
Linha do Oeste. Existem no município três estações/apeadeiros: Caldas da 

Rainha/Cidade, Campo/Serra e Salir do Porto.  
 

Esta rede apresenta grandes deficiências ao nível das infraestruturas, das 
condições de exploração da linha e do equipamento (na maior parte da sua 
extensão a via é simples e não eletrificada), apesar da sua importância para o 

transporte de passageiros e de mercadorias.  
 
 

Serviço Ferroviário 

O transporte coletivo Ferroviário serve o Oeste através da Linha com a mesma 

designação num eixo norte-sul. Esta linha com uma extensão total de 200km liga 

Lisboa a Coimbra e à Figueira da Foz, no Oeste estão localizadas 24 estações ou 

apeadeiros, sendo as principais estações Bombarral, Caldas da Rainha e Torres 

Vedras. De acordo com o diagnóstico do Estudo de Mobilidade do Oeste (2008), o 

troço da linha ferroviária do Oeste com maior número de passageiros é entre 

Torres Vedras e Caldas da Rainha.  

Os serviços de transporte de passageiros da Linha do Oeste encontram-se 

segregados por dois troços/percursos, sendo o ponto de união a Estação da Caldas 

da Rainha, designadamente os serviços efetuam os seguintes percursos: Caldas 

da Rainha – Lisboa e Caldas da Rainha – Figueira da Foz/Coimbra. Estes dois 

percursos possuem serviços com caraterísticas distintas, com especial destaque 

para a diferença de frequência de comboios, sendo superior no percurso Caldas da 

Rainha - Lisboa. Estes dois percursos são asseguradas por serviços regionais e 

interegionais, que efetuam paragem em todos as estações e apeadeiros, sendo o 

tempo de percurso entre as principais localidades (Figueira da Foz, Coimbra, 

Leiria, Torres Vedra, Lisboa) elevado. As caraterísticas da via ferroviária 

(existência de troços com via única e não eletrificada) constituem um dos fatores 

para o défice de serviço na Linha do Oeste, uma vez que conduzem à baixa 

frequência dos serviços em ambos os troços e ao elevado tempo de percurso. 
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Figura 12 - Rede Ferroviária 

(Fonte: CAOP 2016, IGP 2010, MNT Série 10K,1997, ACTUALISADA – 2004, Carta Militar 2004) 

 

3.1.6. Barragens 
Na bacia da Ribeira de Alvorninha existe a Barragem de Alvorninha com uma 

capacidade útil de 690 x 1000 m3. Para uma informação mais detalhada acerca 

deste tópico deverá ser consultado o Plano de Emergência Interno da Barragem de 

Alvorninha. 



                                      
 

                          Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil  

 

 
 

                               SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 74 

 

Figura 13 – Barragens 

(Fonte: CAOP 2016, IGP 2010, MNT Série 10K,1997, ACTUALISADA – 2004, Carta Militar 2004) 

 3.1.7. Rede de Tratamento e Abastecimento de Água 
 

No Município das Caldas da Rainha a água para abastecimento público está 

centrada na capacidade de produção através de captações próprias e no 

fornecimento de água pela empresa “Águas do Oeste”. 

A capacidade própria provém de captações a partir de aquíferos subterrâneos, 38 

captações em funcionamento, distribuídas por 9 sistemas/zonas de 

abastecimento. 
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A capacidade teórica de produção de água a partir das captações existentes bem 

como a aquisição de água às “Águas do Oeste” é suficiente para as necessidades 

de abastecimento previstas num horizonte alargado.  

Durante o ano de 2013 foram extraídos do “vale tifónico” para abastecimento 

público 2,41 x 106 m3 de água. Esta estrutura geológica encontra-se encaixada a 

poente entre a colina da Serra do Bouro que bordeja o mar, a nascente tem como 

limite a colina do Coto que se direciona paralelamente à Estrada Nacional 8, a Sul 

é limitada grosso modo pela Lagoa de Óbidos e a Norte desenvolve-se até Fanhais 

a Norte do concelho da Nazaré. 

Segundo o “Estudo de Delimitação dos Perímetros de Proteção das Captações do 

Concelho das Caldas da Rainha” a capacidade máxima extraível neste conjunto de 

captações do “vale tifónico” é de 4,51 x 106 m3, pelo que a exploração atual 

mantém-se próxima da capacidade limite do aquífero, se se tiver em conta os 

caudais extraídos para abastecimento público e rega. Perante esta situação não é 

aconselhável o licenciamento de mais captações particulares na zona em questão, 

conforme deliberação da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, uma vez que a 

sua eventual sobre exploração poderá acarretar a intrusão salina no aquífero e a 

sua consequente inutilização. 

No município das Caldas da Rainha existem 49 reservatórios associados aos 

sistemas de abastecimento.  

Estes podem encontrar-se apoiados, semienterrados ou elevados, sendo que a sua 

capacidade total varia entre 50m3 e 6380m3. Quanto ao estado de funcionamento, 

83,7% destes estão em bom estado. 

Por último, após captada, tratada, transportada e armazenada a água é 

distribuída. Na totalidade as redes de distribuição têm um comprimento de 409 

000m, sendo que a mais extensa é a do Sistema Caldas da Rainha (180 000m) e 

a mais curta a do Sistema JK 14 Bairradas (8 000m). À exceção de Caldas da 

Rainha e da Foz do Arelho, em estado funcional razoável, as redes de distribuição 

estão em bom estado.  

Para informação mais detalhada consultar Anexo XXVIII – quadro de reservatórios 

de Agua, Anexo XXIX - quadro de captações de água 2014, -Anexo XXX quadro de 

estações elevatórias e Anexo XXXI - quadro de tratamentos e caudais.  
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Figura 14 - Infraestruturas de tratamento de águas (elevatórias) 

(Fonte: CAOP 2016, IGP 2010, MNT Série 10K,1997, ACTUALISADA – 2004, Carta Militar 2004 
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Tabela 9 - Sistemas de abastecimento do município das Caldas da Rainha 

Sistema/Zona de 

Abastecimento 
Descrição 

Capacidade  
das Captações 

(l/s) 
Sistema das Caldas da Rainha: 

 
    

Ameal JK 25 A; PS 7 60 

Espinheira + S. Bouro 
PS 9 B; RA 5; RA 8; RA 9; 
RA 23; RA  

25; JK 26; JK 27 

212,5 

Sistema da Foz do Arelho RA 3; RA 6 22,5 

Sistema do Talvai 

RA 11; RA 14; RA 16; JK 

28; RA 20; RA 21; PS 6; RA 
22 

186,5 

Sistema JK 11 - Vidais PS 12; RA 10; JK 30; JK 31 15,5 

Sistema JK 12 - A-dos-Francos PS 11; RA 7; JK 29; RA 24 27 

Sistema JK 13 - Vimeira PS 3; JK 13; RA 27 22 

Sistema JK 14 - Bairradas JK 14 3 

Sistema JK 15 - Alvorninha PS 2; RA 2; JK 15 16 

Sistema JK 18 - Mata Porto Mouro RA 13; RA 26; JK 18 23 

Capacidade total de produção de água 588 

 

O abastecimento de água tem origem nas captações próprias designadas por JK 

25 A; PS 7; PS 9 B; RA 5; RA 8; RA 9; RA 23; RA 25; JK 26 e JK 27. A estas 

origens há que somar a água fornecida pelas “Águas do Oeste” (42 l/s em 2013), 

a qual é introduzida nos reservatórios da Zona Média e Zona Baixa existentes em 

Caldas da Rainha 

As povoações que integram esta zona de abastecimento são a Cidade das Caldas 

da Rainha, Campo, Lagoa Parceira, Coto (Casais de S. Jacinto, Vale do Coto, 

Casais da Ponte, Casais da Serralheira), Salir de Matos (Matinha, Casal Novo, 

Casal da Cabana, Formigal, Casal Malpique, Torre, Infantes, Casal Vale Souto, 

Imaginário, Trabalhias), Mosteiros, Matoeira, Vila Nova, Casalinho, Casal Frade, 

Casal do Tranqueirão, Casal Novo (Nadadouro), Espinheira, Zambujeiro, Casais da 

Boavista, Cabeço da Vela, Casais Antunes, Casais da Cidade, Casais da Espinheira, 

Casais do Celão, Cidade e Nadadouro (parte). 
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3.1.9. Rede de Drenagem e Tratamento de Águas 

Residuais 
O sistema de drenagem ou sistema de saneamento de águas residuais do 

município das Caldas da Rainha corresponde a um conjunto de equipamentos e 

instalações responsáveis pela recolha, transporte, tratamento e rejeição das águas 

residuais. Em primeiro lugar a rede de drenagem, materializada na existência de 

condutas (coletores ou canalizações) regra geral instaladas na via pública, permite 

a recolha e o transporte das águas residuais, desde os prédios e indústrias até ao 

emissário ou até à estação elevatória.  

A rede de drenagem do município é de tipo separativo (as águas residuais e 

pluviais são recolhidas em condutas separadas), mas na zona antiga da cidade 

coexistem ainda redes unitárias e mistas que têm vindo a ser gradualmente 

substituídas. 

Após drenadas as águas residuais são tratadas, para posteriormente serem 

devolvidas ao meio ambiente. O tratamento destas no território encontra-se 

estruturado em duas zonas distintas compostas por 10 Estações de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR) que são as seguintes: 

 ETAR de Caldas da Rainha, Foz do Arelho, Serra do Bouro, Tornada, Salir de 

Matos, Vidais, Santa Catarina, Rostos e Casais da Serra, A-dos-Francos e S. 

Martinho; 
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                Figura 15 - Infraestruturas de Tratamento de Aguas (Estações elevatórias) 

 (Fonte: CAOP 2016, IGP 2010, MNT Série 10K,1997, ACTUALISADA – 2004, Carta Militar 2004 
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Figura 16 - Infraestruturas de Tratamento de Aguas (Estações de Tratamento / Reservatórios) 

(Fonte: CAOP 2016, IGP 2010, MNT Série 10K,1997, ACTUALISADA – 2004, Carta Militar 2004 

 

3.1.8. Infraestruturas de resíduos sólidos 
Cabe ao município de Caldas da Rainha a recolha dos resíduos sólidos urbanos, 

estando a cargo da Valor Sul todo o processo de Tratamento, sendo 
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posteriormente pesados na Estação de Transferência das Gaeiras e enviados para 

aterro sanitário. 

Os resíduos recicláveis são recolhidos pelo município e encaminhados diretamente 

para o mesmo aterro sanitário. 

 

 

3.1.9. Rede Eléctrica 
 A rede eléctrica tem, no Concelho das Caldas da Rainha, linhas com tensões 

de 60 kV (linhas de alta tensão) de 30KV (média tensão) e de 400 V tensão 

composta/230 V tensão simples (baixa tensão), sendo estas últimas em 

maior número.  

 A distribuição de electricidade no concelho é satisfatória ao nível do público 

em geral, praticamente toda a população está servida com energia 

eléctrica. A estrutura da rede de abastecimento é constituída por 2 

subestações (60/30 kV), 1 posto de seccionamento. (30 kV) e 403 postos 

de transformação públicos 239 postos de transformação privados. 

 Os postos de transformação existentes na rede, são em grande número de 

alvenaria mas existem também diversos do tipo aéreo, existindo ainda 

alguns pontos de baixa e de alimentação subterrânea, devendo esta 

situação ser devidamente acautelada devendo estar sempre presente em 

operações de socorro que tenham de decorrer nas suas imediações e que 

impliquem o recurso a caudais de água, não obstante se considerar como 

muito eficaz o sistema de disjuntores diferenciais actualmente existentes. 

 Na distribuição de consumo de energia por tipologia de consumidores nas 

Caldas da Rainha é a indústria (59,3 milhares de kWh) que mais absorve 

este recurso, segue-se a agricultura (9,1 milhares de kWh) e o uso 

doméstico que registam valores mais baixos (2,6 milhares de kWh). 
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Figura 17 - Rede Elétrica (Media Tensão) 

(Fonte: CAOP 2016, IGP 2010, MNT Série 10K,1997, ACTUALISADA – 2004, Carta Militar 2004 
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3.1.10. Rede de Gás  
A rede nacional de transportes do Gás Natural é composta por dois gasodutos 

principais (Setúbal – Braga e Campo Maior – Monte Redondo) que atravessam 

Portugal de norte a sul. Após passagem pelo posto de distensão, o gás entra na 

principal rede nacional de distribuição – a chamada rede primária ou média 

pressão (19-17 bar). Esta conduz o Gás natural até às zonas de consumo, onde as 

redes secundárias (ou de baixa pressão) asseguram o seu fornecimento a todos os 

clientes domésticos ou empresas com consumos anuais inferiores a 2 milhões de 

metros cúbicos. 

Enterradas, em média, a um metro de profundidade, e normalmente situadas 

junto a passeios e bermas de forma a evitar as vibrações e desabamentos 

provocados pela circulação automóvel, as diferentes canalizações permitem o 

fornecimento, em condições de segurança, do Gás Natural a todos os clientes. A 

empresa distribuidora de gás natural no Concelho é a Lusitânia Gás.  
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Figura 18 – Rede Gas Natural 

(Fonte: CAOP 2016, IGP 2010, MNT Série 10K,1997, ACTUALISADA – 2004, Carta Militar 2004) 
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3.1.11. Áreas Industriais  
 No plano industrial, Caldas da Rainha apresenta acentuada especialização no 

tradicional setor das faianças, no entanto, o tecido industrial tem vindo a 

diversificar-se com outras atividades desenvolvidas no concelho: calçado, 

vestuário, cutelaria, mobiliário, bebidas agroalimentares e artes gráficas. Os 

espaços industriais no concelho classificam-se em:  

- Áreas industriais existentes – área industrial do Pinhal da Câmara e a área 

industrial de Santa Catarina; 

- Áreas industriais propostas – ampliação das duas áreas industriais existentes, 

área industrial do Casal de Santa Cecília (Salir de Matos), área industrial da 

Ramalhosa, área industrial de Vidais e área industrial da Lavandeira (Tornada); 

- Áreas de pequena indústria - área de pequena indústria de S. Gregório e de 

pequena indústria do Casal dos Cucos; 

As áreas de expansão consagradas no PDM têm sido ocupadas aleatoriamente, 

sendo evidente um número significativo de lotes ainda por ocupar. 
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Figura 19 - Áreas Industriais 

(Fonte: CAOP 2016, IGP 2010, MNT Série 10K,1997, ACTUALISADA – 2004, Carta Militar 2004) 
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3.2 Zonas de intervenção 
 

Nos termos do SIOPS, e em relação à resposta operacional municipal, a Zona de 

Intervenção (ZI) divide-se em Zona de Sinistro (ZS), Zona de Apoio (ZA), Zona de 

Concentração e Reserva (ZCR) de acordo com o TO. Não é considerada a Zona de 

Receção de Reforços (ZRR) dado ser, conforme a legislação em vigor, da 

responsabilidade nacional e distrital. (ver figura 23) 

  

 

 

Figura 20 - Diagrama das zonas de intervenção 

 

As ZRR são zonas de controlo e apoio logístico, atribuídas pelo patamar nacional 
sem determinação de um Teatro de Operações (TO) específico, sob a 

responsabilidade do CODIS, para onde se dirigem os meios de reforço e apoio 
logístico atribuídos pelo patamar nacional. É nas ZRR que terá lugar a 

concentração dos recursos solicitados pelo PCDis ao CNOS, despachados para uma 
ZCR específica, e onde são transmitidas as orientações táticas necessárias.  
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De acordo com o Plano Distrital de Emergência de Protecção Civil de Leiria as ZRR 

são as seguintes: 

 

Tabela 12 - Localização das Zonas de Recepção e Reforços (Fonte: PDEPC Leiria ) 

 

DESIGNAÇÃO 

 

LOCAL 

 

COORDENADAS 

(WGS84) 

 

ZRR Leiria 
(Principal) 

 

 

Parque estacionamento do Estádio 
Municipal Magalhães Pessoa, Leiria  

 

N 39º 44’ 58’’  

W 8º 48’ 39’’  

 

 
 

ZRR Pombal 
 

 
Quartel Bombeiros Voluntários de 

Pombal  
 

N 39º 55’ 09’’  

W 8º 37’ 45’’  

 

 
 

ZRR Óbidos 
 

 
Quartel Bombeiros Voluntários de 

Óbidos  
 

 N 39º 21’ 53’’  

 W 9º 08’ 54’’  

  

Todavia, sugere-se que seja considerado pela ANPC as seguintes ZRR secundárias 

no concelho de Caldas da Rainha, em virtude não só da área disponível e sua 

proximidade com a A8 e nó com a A15, mas também pela localização estratégica 

em termos de território Distrital. 

 Parque de estacionamento nas imediações do quartel dos Bombeiros da 

Caldas da Rainha frente as piscinas desta instituição; 

 Parque de estacionamento frente ao Centro de exposições designado por 

Expoeste. 
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Figura 21 - Localização das zonas de Recepção de Reforços de nível Distrital 

 (Fonte: PDEPC Leiria ) 

 

3.3 Mobilização e coordenação de meios 
 

3.3.1 Mobilização de meios 
 

A mobilização de meios será prioritariamente efetuada com recurso a meios 

públicos existentes localmente, os quais atuarão de acordo com as prioridades 

identificadas nas várias Áreas de Intervenção.  

Desta forma, aquando da ativação do Plano é fundamental a mobilização rápida, 

eficiente e ponderada de meios e recursos, de acordo com os seguintes critérios:  

• Utilizar os meios e recursos adequados ao objetivo, não excedendo o 

estritamente necessário;  

• Dar preferência à utilização de meios e recursos públicos sobre a utilização de 

meios e recursos privados;  

• Dar preferência à utilização de meios e recursos detidos por entidades com as 

quais tenha sido celebrado protocolo de utilização, sobre a utilização de meios e 

recursos privados;  
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• Obedecer a critérios de proximidade e de disponibilidade na utilização de meios 

e recursos, privilegiando os meios existentes no município. 

 

  

Figura 22 - Procedimentos e instruções de coordenação 

 

Os meios e recursos pertencentes aos agentes de proteção civil e aos organismos 

e entidades de apoio serão colocados à disposição dos Postos de Comando que os 

afetarão de acordo com as necessidades. O inventário dos meios e recursos 

encontra-se em anexos a este Plano. 

Os pedidos de reforço de meios só são considerados válidos quando apresentados 

pela cadeia de comando municipal ao distrital. Neste contexto caberá à ANPC a 

atribuição de meios de reforço nacionais, tendo em conta critérios de proximidade, 

prontidão e disponibilidade para fazer face às necessidades operacionais 

decorrentes do evento.  
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A mobilização e requisição de recursos e equipamentos, deverá ser feita através 

do modelo de requisição constante na Parte III (Capítulo 3.3 – Modelos de 

Requisição).  

Sempre que for ativado um estado de alerta especial para o SIOPS observa-se o 

incremento do grau de prontidão das organizações integrantes do SIOPS com 

vista a intensificar as ações preparatórias para as tarefas de supressão ou 

mitigação das ocorrências, de acordo com a tabela seguinte. (Tabela 10). 

 

Tabela 13 - Grau de prontidão e de mobilização 

 (Fonte: DON nº 1 / ANPC ) 

 

 

3.4 Sustentação Operacional  
 

Perante a informação ou perceção de uma ocorrência, designadamente a 

possibilidade de as estruturas responsáveis pelas operações de proteção civil e 

socorro, poderem vir a ficar parcial ou totalmente inoperativas, desenvolve-se um 

Esquema de Sustentação Operacional (ESO), sob a coordenação do Presidente da 

Camara Municipal, no sentido de garantir, tão depressa quanto possível, a 

reposição da capacidade de coordenação, comando e controlo. Face à evolução da 

situação, o Presidente da Camara Municipal, decidirá, em concreto, quais os 

agentes de Protecção Civil que operacionalizam o ESO.  

Nos casos em que também a estrutura distrital responsável pelas operações de 

proteção civil e socorro se encontre parcial ou totalmente inoperativa, o 

Comandante Operacional de Agrupamento Distrital (CADIS) decidirá, em concreto, 

quais os distritos do seu Agrupamento Distrital que operacionalizam o ESO. Como 

abordagem inicial, consideram-se distritos de sustentação ao distrito afetado, os 

distritos adjacentes não afetados. 
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3.5 Notificação operacional 
O CDOS tem acesso a um conjunto de sistemas de monitorização, quer de modo 

direto, quer através de informação proveniente do patamar nacional.  

Aquando da receção de informação acerca da iminência ou ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe, o CDOS desencadeia um conjunto de notificações 

operacionais, com o objetivo de intensificar as ações preparatórias para as tarefas 

de supressão ou mitigação das ocorrências. São objeto de notificação as 

ocorrências que se encontrem em curso, com situação confirmada e em 

desenvolvimento no local. As notificações seguem os procedimentos definidos em 

Norma Operacional Permanente em vigor da ANPC.  

De igual modo, mediante a determinação do estado de alerta, o CDOS difunde 

informação ao CCOD, às autoridades políticas de proteção civil, nomeadamente 

aos presidentes da câmara, aos serviços e agentes de proteção civil, e ainda, aos 

organismos e entidades de apoio julgados pertinentes face à tipologia da 

ocorrência que desencadeou o referido estado de alerta e atenta a gravidade e 

dimensão da ocorrência e a sua tipologia específica.  

No caso da ativação deste Plano, a informação pertinente será disseminada 

periodicamente a todas as entidades intervenientes pelos meios considerados 

mais apropriados (rede telefónica, fax, correio eletrónico, mensagem escrita, etc.) 

face à natureza da ocorrência. De acordo com a tipologia de risco os mecanismos 

de notificação operacional são os constantes na tabela seguinte. 

 

Tabela 14 - Mecanismos de notificação operacional às entidades intervenientes 

          

  Mecanismos  

 

R
is

co
 

 

Comunicados Telemóvel/ 

Telefone fixo 

Fax E-mail Rádio Notificação 

SMS 

Cheias e Inundações 
X X X X X X 

Emergências 

Radiológicas 
X X X X X X 

Incêndios Florestais 
X X X X X X 

Movimento de 

Vertentes 
x x x x x x 

Ondas de Calor 

 e Vagas de Frio 
 

x      

Secas 
x      

Substâncias Perigosas 

(Acidentes industriais) 
x x x x x x 

Sismos e Tsunamis 
x x x x x x 
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Ruptura de Barragens 

x x x 

 

x x x 

4. Áreas de Intervenção 

4.1 Gestão administrativa e financeira 
 

Gestão administrativa e financeira visa estabelecer os procedimentos e instruções 

de coordenação quanto às atividades de gestão administrativa e financeira, 

inerentes à mobilização, requisição e utilização dos meios e recursos utilizados 

aquando da ativação do PMEPCCR. 

 

Tabela 15 - Administração de meios e recursos 

ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS 

Entidade Coordenadora: Câmara Municipal de Caldas da Rainha  

Entidades Intervenientes:  Entidades de Apoio:  

 
 Juntas de Freguesia  

 Agentes de proteção civil  

 Organismos e entidades de apoio  
 

 
  Fornecedores públicos ou privados 

de equipamentos e outros bens 
materiais necessários  

 

Prioridades de ação:  

 
Tendo em conta a natureza da ocorrência e os meios disponíveis pela Câmara Municipal 
das Caldas da Rainha, estes poderão não ser suficientes, pelo que deve ser prevista a 
necessidade de recorrer a bens e equipamentos pertencentes a entidades públicas e 
privadas, tais como: 

 Medicamentos; 

 Material saúde/sanitário e produtos de higiene e limpeza; 

 Equipamentos de energia e iluminação; 

 Géneros alimentícios e alimentos confecionados; 

 Material de alojamento precário; 

 Agasalhos e vestuário; 

 Equipamento de transporte de passageiros e de carga; 

 Combustíveis e lubrificantes; 

 Construção e obras públicas; 

 Máquinas e equipamento de engenharia; 

 Material de mortuária. 
Inserem-se nas atividades de administração de meios e recursos, a criação e a gestão das 
ações de obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento do produto de dádivas, 
bem como controlo e emprego de pessoal voluntário não especializado. 
Neste contexto, a administração de meios e recursos visa estabelecer os procedimentos e 
instruções de coordenação quanto às atividades de gestão, administrativa e financeira, 
inerentes à mobilização requisição e utilização dos meios e recursos utilizados aquando 
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da ativação do PMEPCCR. 
No que concerne aos meios humanos, a Câmara Municipal das Caldas da Rainha nomeia e 
remunera o pessoal pertencente aos seus quadros. Os diversos agentes de proteção civil 
envolvidos, entidades e organizações de apoio, nomeiam e remuneram o seu próprio 
pessoal. 
A gestão financeira de custos é da responsabilidade da Divisão Administrativa e Financeira 
do Município das Caldas da Rainha, que é também competente em matérias de 
supervisão das negociações contratuais e de gestão de eventuais donativos, subsídios e 
outros apoios materiais e financeiros recebidos em dinheiro com destino às operações de 
proteção civil. 
A gestão dos processos de seguros indispensáveis às operações de proteção civil é 
igualmente da responsabilidade da Divisão Administrativa e Financeira. 
Por último, a gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos previstos no 

Plano é da responsabilidade do SMPC. 
 

Instruções Específicas:  
1. A satisfação das necessidades logísticas iniciais (primeiras 24 horas) do pessoal envolvido 
estará a cargos dos próprios agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio;  
2. Após as primeiras 24 horas, as necessidades logísticas são suprimidas pela Câmara 
Municipal que, para os devidos efeitos, contactarão com os fornecedores ou entidades 
detentoras previstos no PMEPCCR;  
3. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha apoiam 
logisticamente a sustentação das operações na área de atuação própria do seu Corpo de 
Bombeiros;  
4. Para a distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em operações de socorro poderão 
ser montados, pelas Forças Armadas, Cruz Vermelha Portuguesa e Escuteiros, cozinhas e 
refeitórios de campanha;  
5. A alimentação e alojamento dos elementos das Comissões de Proteção Civil e Centros de 
Coordenação Operacional territorialmente competentes estarão a carga das autoridades 
políticas de proteção civil do respetivo nível territorial;  
6. A aquisição de combustíveis e lubrificantes será efetuada, em princípio, pelas entidades 
intervenientes no mercado local, através de guia de fornecimento ou outro meio legalmente 
reconhecido, a liquidar posteriormente, se necessário, pela Câmara Municipal;  
7. A manutenção e reparação de material estará a cargo das respetivas entidades utilizadoras 
nas primeiras 24 horas, podendo ser suprimidas pela Câmara Municipal que, para os devidos 
efeitos, contactará com os fornecedores ou entidades previstos no PMEPCCR; 
8. A desobstrução expedita de vias de comunicação e itinerários de socorro, as operações de 
demolição e escoramento de edifícios e a drenagem e escoamento de água serão realizadas 
preferencialmente com recurso a meios dos Corpos de Bombeiros ou das Forças Armadas 
(ESE), podendo ser mobilizada maquinaria pesada de empresas de obras públicas;  
9. O material sanitário, de mortuária e demais artigos necessários às operações será 
distribuído a pedido das forças de intervenção ou por determinação dos Postos de Comando;  
10. As entidades exploradoras das redes de transportes, abastecimento de água, distribuição 
de energia e comunicações assegurarão o rápido restabelecimento do respetivo serviço e 
garantirão a operacionalidade de piquetes de emergência para necessidades extraordinárias 
decorrentes da reposição do serviço. As entidades aplicarão, a pedido dos Postos de 
Comando, prioridades em termos dos respetivos serviços prestados;  
11. As Forças Armadas colaboram no apoio logístico, designadamente fornecendo 
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combustíveis e material diverso (material de aquartelamento, tendas de campanha, 
geradores, depósitos de água, etc.);  
12. Se necessário, poderão ser criados armazéns de emergência que serão geridos pela 
Câmara Municipal das Caldas da Rainha;  

13. As normas de mobilização de meios e recursos estarão a cargo da Área de 
Intervenção da Logística, em cooperação com a Área de Intervenção de Administração 
de Meios e Recursos;  

 

Tabela 16 - Gestão de Pessoal 

Gestão de Pessoal: 
O Posto de Comando Municipal é gerido operacionalmente pelo Técnico Superior de 
Protecção Civil, apoiado pela Estrutura Operacional da SMPC de Caldas da Rainha.  
O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deverá apresentar-se, se 
outro local não for divulgado, nas JF, para posterior encaminhamento. Tais voluntários, 
quando devidamente integrados, terão direito a alimentação, nos dias em que prestem 
serviço; 
No decurso das operações, as estruturas integrantes do DIOPS deverão acautelar os períodos 
de descanso e a rotatividade dos seus recursos humanos. 
 

 

Tabela 17 - Modelo de cartão de segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Modelo de Cartão de Segurança 

Modelo de Cartão de Segurança  
Para acesso ao PCOM, será distribuído junto das diversas entidades intervenientes um Cartão 
de Segurança para a área a ser acedida, que será aposto em local bem visível e disponibilizado 
sempre que for solicitado. O cartão de Segurança inclui o símbolo gráfico da Protecção Civil 
Municipal, espaço quadrangular colorido respeitante à área de acesso, número sequencial 
com 4 dígitos, nome (primeiro e último) e indicação do Serviço/Entidade que representa. 
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Tabela 18 - Modelo de ficha de controlo de acesso 

 

4.2 Reconhecimento e avaliação 

4.2.1 - Equipas de Reconhecimento e Avaliação da 

Situação (ERAS) 
 

As ERAS têm como principal objetivo dotar o PCMun da informação indispensável 

ao processo de tomada de decisão. As ERAS caracterizam- se pela sua grande 

mobilidade e capacidade técnica e têm como principal missão percorrer a Zona de 

Sinistro (ZS) e recolher informação específica sobre as consequências da 

ocorrência, nomeadamente no que se refere ao reconhecimento e avaliação de:  

 Focos de incêndio;  

 Locais com maiores danos no edificado;  

 Locais com maior número de sinistrados;  

Modelo de Ficha de Controlo Acessos 
O acesso ao PCOM fasear-se-á através do preenchimento de uma Ficha de Controlo Diário que 
contem a seguinte informação: número sequencial do cartão de segurança, nome, entidade a 
que pertence, área a que tem acesso (Vermelha, Amarela ou Verde), hora de entrada e de saída, 
indicação do responsável com quem vai contactar.  
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 Eixos rodoviários de penetração na Zona de Sinistro (ZS);  

 Vias principais e alternativas;  

 Infraestruturas críticas;  

Cada equipa (ERAS) é constituída por 3 elementos a designar de acordo com a 

missão específica que lhe for atribuída, sendo dois elementos designados pelo 

SMPC e um designado pela junta de freguesia referente ao território do sinistro. 

As (ERAS) estão dotadas equipamentos de proteção individual (EPI), de meio de 

transporte Municipal adequado à sua missão com sistema de posicionamento 

global (GPS), assim como de meios de comunicação e marcha indispensáveis à 

passagem da informação para os diferentes escalões de decisão. No município 

deverá existir 2 ERAS.  

As ERAS reportam direta e permanentemente ao PCMun, mantendo-se 

subordinadas ao COM até à sua desmobilização.  

 

4.2.2 - Equipas de Avaliação Técnica (EAT)  
 

As (EAT) têm como principal objetivo dotar o PCMun de informação imediata sobre 

as infraestruturas afetadas. 

 

Tabela 19 - Modelo de Ficha de Controlo Acessos 

 

EQUIPAS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

Entidade Coordenadora:  

 Posto de Comando Municipal (PCMun) 

Entidades Intervenientes: 

 Câmaras Municipais (CM); 

 Entidades gestoras de redes/sistemas. 

Prioridades de ação: 

 Percorrer a ZS, por via terrestre; 

 Recolher informação específica sobre a operacionalidade de 

estruturas; 

 Elaborar Relatórios Imediatos de Situação (RELIS). 
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Instruções Específicas: 

Conceito: 

 As Equipas de Avaliação Técnica (EAT) são elementos constituintes 

do reforço de meios distritais; 

 As EAT reconhecem e avaliam a estabilidade e operacionalidade de 

estruturas, comunicações e redes, tendo em vista o desenvolvimento 

das operações, a segurança do pessoal do DIOPS e das populações e 

o restabelecimento das condições mínimas de vida; 

 As EAT elaboram o RELIS que, em regra, deverá ser escrito, 

podendo, excecionalmente, ser verbal e passado a escrito no mais 

curto espaço de tempo possível e comunicado ao PCMun. 

Composição e Equipamento: 

a) Pessoal 

 Cada EAT é constituída, no mínimo, por 1 elementos a designar de 

acordo com a missão específica que lhe for atribuída; 

 Inicialmente encontram-se planeadas a nível Municipal, no mínimo, 1 

EAT terrestres; 

 O chefe das EAT é o representante da ANPC. 

b) Equipamento 
 Por forma a garantir o cumprimento da sua missão, as EAT deverão 

ser dotadas de: 

i. Meios de transporte com capacidade tática (preferencialmente); 

ii. Equipamento de Comunicações Rádio e Móvel; 
iii. Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

iv. Kit de alimentação e primeiros socorros; 
v. Equipamento informático (computador ou tablet); 

vi. Equipamento fotográfico; 
vii. Equipamento de georreferenciação; 

viii. Equipamento diverso (ex. cordas, tinta ou lata de spray para 
marcar o edificado ou a infraestrutura); 

ix. Cartografia. 
 

Acionamento: 

 As EAT são acionadas à ordem do PCMun, que trata a informação 
recebida pelas equipas. 
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4.3 Logística  
 

O apoio logístico às operações deve conter os procedimentos e instruções de 

coordenação, bem como a identificação dos meios e das responsabilidades dos 

serviços, agentes de Proteção Civil, organismos e entidades de apoio, quanto às 

atividades de logística destinadas a apoiar as forças de intervenção e a população, 

de acordo com os seguintes quadros; 

 

Tabela 20 - Logística 

LOGÍSTICA  

Entidade Coordenadora: CMCR – Serviço Municipal de Proteção Civil  
 
Entidades Intervenientes:  
 

 
Entidades de Apoio:  

 
 Agentes de proteção civil  

 Organismos e entidades de apoio  
 

 
 IPSS  

 

Prioridades de ação:  

 
 Assegurar as necessidades logísticas das forças de intervenção, nomeadamente 

quanto a alimentação, combustíveis, transportes, material sanitário, material de 
mortuária e outros artigos essenciais à prossecução das missões de socorro, 
salvamento e assistência;  

 Garantir a gestão de armazéns de emergência e a entrega de bens e mercadorias 
necessárias;  

 Prever a confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em ações de 
socorro;  

 Organizar a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha para 
assistência à emergência;  

 Assegurar a disponibilização de meios e recursos para a desobstrução expedita de vias 
de comunicação e itinerários de socorro, para as operações de demolição e 
escoramento de edifícios e para a drenagem e escoamento de águas;  

 Promover a manutenção, reparação e abastecimento de viaturas essenciais à conduta 
das operações de emergência, bem assim como de outro equipamento;  

 Apoiar as entidades respetivas na reabilitação das redes e serviços essenciais: energia 
elétrica, gás, água, telefones e saneamento básico;  

 Definir prioridades em termos de abastecimento de água e energia;  
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Instruções Específicas: 
 
Do apoio logístico às FORÇAS DE INTERVENÇÃO:  

 O apoio logístico às forças de intervenção, nomeadamente alimentação, 
combustíveis, equipamentos, transporte, material sanitário, material de mortuária e 
outros artigos essenciais à prossecução das missões de socorro, salvamento e 
assistência é coordenado entre o COS e o SMPC através dos órgãos de comando e 
controlo que os apoiam: o PCO e o PCMun;  

 As necessidades de apoio logístico são apresentadas pelo SMPC à CMPC que 
diligencia a sua disponibilização com base em critérios de urgência e 
indispensabilidade. A distribuição é efetuada pelos processos mais expeditos e 
entregue nos locais definidos previamente entre o PCO e o PCMun;  

 A satisfação genérica das necessidades logísticas iniciais (primeiras 24 horas) do 
pessoal envolvido está a cargo dos próprios agentes de proteção civil, organismos e 
entidades de apoio;  

 Se a operação se prolongar por mais de 24 horas, as necessidades logísticas são 
colmatadas pela CMPC, que conta, para esse efeito, com o apoio das empresas e 
organizações locais;  

 O material sanitário, de mortuária e demais artigos necessários às operações será 
distribuído a pedido do COS/PCO;  

 
Do apoio logístico às POPULAÇÕES:  

 As ações relacionadas com o abrigo e assistência às populações, nomeadamente as 
eventualmente evacuadas para as ZCAPs, quanto a alimentação, bem-estar e 
agasalhos são asseguradas pelas organizações anteriormente descritas, tendo as 
Juntas de Freguesia a liderança do processo em coordenação com o COS e o apoio do 
SMPC;  

 O coordenador do SMPC ou seu substituto legal convoca os responsáveis dos serviços, 
agentes, entidades e organizações de apoio, com vista ao planeamento sequencial da 
administração e logística, em função da gravidade da ocorrência;  

 Em caso de necessidade, as atividades de administração e logística podem abranger, 
igualmente, as populações não evacuadas, cujas condições não permitam o acesso 
imediato aos bens essenciais de sobrevivência, incluindo o fornecimento alternativo 
de água potável;  

 A autorização para requisição de bens e serviços para apoio às populações é dada 
pela CMPC; 

 Os agentes de proteção civil, entidades e organizações de apoio satisfazem as 
necessidades logísticas iniciais da sua intervenção;  
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4.3.1. Locais possíveis para apoio logístico 
O município possui umas instalações designadas por Oficinas “Mattel” localizadas 

no Bairro de São Cristóvão, reunindo condições favoráveis para apoio logístico. 

Para além deste local existem vários pavilhões desportivos e complexos de gestão 

pública, mista e privada de acordo com a tabela 21 

 

Tabela 21 - Locais possíveis para apoio logístico. 
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4.3.2. Locais de acolhimento provisório em alojamento 

turístico 

 

Tabela 22 - Acolhimento turístico 

 
Designação 

 

Lo
ta

çã
o

  
Refeiçoes 

 
Espaços 

 
Contacto 

 
Local 

Hotel Caldas 
Internacional 

166 Restaurante - 
75 pessoas  
Bar - 30 pessoas 

3 Salas: 
 1x1000 pessoas; 
 4x500 pessoas 

262 830 500 N.º 45 Rua Dr. Figueiroa 
Rêgo  
2500-186 Caldas da 
Rainha 

Hotel Cristal Caldas 260  Só peq. Almoço 3 Salas: 
40 Pessoas;  

262 840 260 N.º 31 Rua António Sérgio  
2500-212 Caldas da 
Rainha 

Hotel D. Leonor 70 Bar - 20 pessoas 1 Sala: 50 pessoas 262 839 430 
262 842 171 

N.º 9 Rua Hemiciclo João 
Paulo II  
2500-283 Caldas da 
Rainha 

Residencial D. Carlos 30  Só peq. Almoço  2 Quartos triplos 
4 Quartos duplos 

262 832 551 N.º 39-A Rua de Camões  
2500-174 Caldas da 
Rainha 

Hotel Europeia 130  Só peq. Almoço 82 Camas  
20 Quartos duplos 
35 Quartos simples 

262 839 320 N.º 64 Almirante Cândido 
dos Reis 
 2500-125 Caldas da 
Rainha 

Sana Siver Coast Hotel 100 Só peq. Almoço  87 Quartos 
160 Camas 

262 000 600 Av., Dr. Miguel Freire da 
Câmara 
 Caldas da Rainha 

Residencial Nova Delpa  25 Só peq. Almoço 3 Quartos de casal  
1 Quarto individual 

262 832 742 N.º 20 Rua Emídio Jesus 
Coelho  
2500-196 Caldas da 
Rainha 

Residencial Olhos Pretos 55  Só peq. Almoço  30 Quartos  
(simples e duplos) 

262 843 001 N.º 10 Rua do Rosário 
2500-798 Caldas da 
Rainha 

Hotel Penedo Furado 25 Só peq. Almoço  25 Camas 
 

262 979 610  N.º 3 Camarções  
2500-481 Foz do Arelho 
 

INATEL 300 (540 m2) 500 
refeições 

3 Salas: 56 m2; 242 
m2; 187 m2 

262 975 100 N.º 17 Francisco Almeida 
Grandela 2500-487 Foz do 
Arelho  

O Facho - Guest house 28 Só peq. Almoço  20 Quartos 
(simples e duplos) 

262 979 110 N.º 3 Rua Francisco 
Almeida Grandela 2500-
487 Foz do Arelho 
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4.4 Comunicações 
 

O acesso à Rede Estratégica de Proteção Civil por parte do Serviço Municipal de 

Proteção Civil, agentes de Proteção Civil, organismos e entidades de apoio está 

regulado pela Norma de Execução Permanente (NEP) n.º 042 de 27 junho de 

2006, da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Os corpos de bombeiros, as forças 

de segurança, o Instituto Nacional de Emergência Médica e as Forças Armadas, 

entre outros, possuem redes de telecomunicações privativas. 

O SIRESP é um sistema único de comunicações, baseado numa só infraestrutura 

de telecomunicações nacional, partilhado, que deve assegurar a satisfação das 

necessidades de comunicações das forças de segurança e emergência, 

satisfazendo a intercomunicação e a interoperabilidade entre as diversas forças e 

serviços e, em caso de emergência, permitir a centralização do comando e da 

coordenação. Pese embora, a existência deste sistema já seja uma realidade, a 

sua utilização restringe-se apenas às estruturas de comando e coordenação a 

nível distrital, CDOS de Leiria, comandos centrais da PSP e GNR, entre outros, 

designadamente a nível municipal. 

 

Tabela 23 - Comunicações 

COMUNICAÇÕES 

Entidade Coordenadora: Câmara Municipal de Caldas da Rainha SMPC  
Entidades Intervenientes:  Entidades de Apoio:  

 
 Agentes de proteção civil; 

 Organismos e entidades de apoio; 
 

 
 Operadores da rede fixa (PT); 

 Operadores de rede móvel; 

 Radioamadores; 

 Autoridade Nacional das 
Comunicações (ANACOM); 

 

Prioridades de ação:  

 
 Garantir a operacionalidade dos meios de comunicação;  

 Disponibilizar os recursos de comunicações necessários ao efetivo exercício de 
comando, controlo e coordenação da operação;  

 Assegurar o acesso a serviços e entidades essenciais;  

 Diligenciar e coordenar o apoio dos operadores da rede comercial fixa e móvel;  

 Mobilizar e coordenar as ações dos radioamadores;  

 Monitorizar, em permanência o estado das comunicações e das capacidades 
existentes;  

 
O funcionamento eficiente das comunicações é condição essencial para assegurar a direção, 
controlo e a segurança das forças e meios atribuídos. Para isso todos os intervenientes devem 
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conhecer o plano de comunicações, possuir os recursos necessários para cumprirem as 
missões atribuídas, estar proficiente nos procedimentos e cumprir as normas que forem 
emitidas.  
 
Nas comunicações operacionais não é autorizada a utilização de linguagem codificada e serão 
observadas, como normas, a não sobreposição de comunicações, a utilização exclusiva dos 
meios para comunicações de serviço e o respeito pelos procedimentos estabelecidos e 
prioridades de mensagem.  
 
Será uma ação prioritária, a recuperação e continuidade das comunicações da rede móvel 
num acidente grave ou catástrofe, que envolva elevado grau de destruição de infraestruturas 
com vítimas soterradas, por ser um meio essencial para localizar e socorrer as vítimas. 
  

 

Instruções Específicas:  

 
De Organização 
 

 SMPC/PCMun  

 Coordenar a atividade das comunicações;  

 Assegurar a operacionalidade permanente dos equipamentos de comunicações e 
efetuar testes periódicos de todas as redes;  

 Ativar e assegurar a coordenação das comunicações no PCMun e CMPC durante as 
emergências;  

 Estabelecer e manter as comunicações com o PCO;  

 Garantir a atualização permanente dos contactos a estabelecer;  

 Identificar necessidades quanto a reforço de meios e de pessoal para o 
funcionamento das comunicações;  
 

PCO  

 Estabelecer o plano de comunicações para a ZS;  

 Estabelecer e manter as comunicações na ZS com os setores, grupos de combate e 
equipas de intervenção e com o PCMun;  

 Reportar a situação das comunicações e as limitações e constrangimentos existentes; 
  

CBV  

 Assegurar a operacionalidade permanente dos seus equipamentos de comunicações;  

 Promover a formação e o treino dos operadores de comunicações dos respetivos 
corpos de bombeiros, incluindo na utilização dos procedimentos de comunicações;  

 Fornecer os operadores identificados para reforçar o funcionamento das 
comunicações no PCMun e PCO;  

 
ERAS e EAT  

 Verificar e manter a prontidão das comunicações com o PCMun e PCO;  

 Reportar eventuais limitações para o PCMun;  
 

PSP e GNR  

 Assegurar as comunicações entre as unidades o PCMun e o PCO;  
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 Garantir, em caso de necessidade, um serviço de estafetas;  
 

Entidades e organizações de apoio  

 Assegurar a permanente operacionalidade das comunicações com o PCMun e o PCO;  

 Garantir, em caso de necessidade, um serviço de estafetas;  
 

Câmara Municipal  

 Assegurar a operacionalidade permanente dos equipamentos de comunicações entre 
os respetivos departamentos, serviços, empresas municipais com o PCMun;  

 

 

Instruções Específicas:  

 
De Coordenação:  
• Compete ao COS estabelecer o plano de comunicações para o TO - que inclui a zona de 
sinistro, de apoio, de concentração e reserva, de Concentração e Apoio às Populações - o qual 
deve ter em conta o consagrado na NEP 0042 de 27JUN2006, emitida pela ANPC; 
• Para apoio às comunicações no TO, o COS é apoiado pelo SMPC;  
• Os serviços, agentes, entidades e organizações de apoio utilizam as redes e meios próprios 
de comunicações;  
• Após o acionamento do PMEPCCR, o PCMun estabelece e mantém as comunicações 
necessárias com o PCO, CMPC, agentes, entidades e organizações de apoio, bem como com o 
CDOS;  
 

De Atuação:  
• O COS efetua testes periódicos das comunicações toma as ações indispensáveis para 
assegurar a prontidão e reporta a situação ao Coordenador Municipal de Protecção Civil no 
briefing diário;  
• O Núcleo de Planeamento (Meios e Recursos) do PCMun assegura a prontidão das redes e 
serviços de comunicações a partir do momento da sua ativação;  
• Imediatamente após a ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, devem ser efetuados 
testes de comunicações em todos os sistemas, com todas as entidades intervenientes. Neste 
sentido, todas as entidades se devem preparar para uma resposta imediata. Os testes serão 
conduzidos e iniciados pelo PCMun;  
• As entidades com meios próprios deverão assegurar a atribuição de recursos de 
comunicações de acordo com as suas necessidades, tendo presente a organização de 
comando e controlo da operação; 
• Os operadores das redes comerciais, fixa e móvel, deverão monitorizar a prontidão e 
capacidade operacional das suas redes, tomar as ações de contingência necessárias para 
assegurar a cobertura do TO. Reportam para o PCMun a situação e os tempos estimados para 
reposição das condições e normalização da capacidade operacional;  
• Por solicitação do PCMun, os Radioamadores reforçam as redes existentes e se necessário, 
substituem as inoperativas;  
• Limitações e constrangimentos nas comunicações são transmitidos ao CDOS pelo PCMun da 
necessidade de um serviço de estafetas;  
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4.5 Gestão da Informação 

 
A gestão da informação de emergência deve dividir-se em duas grandes 

componentes: Gestão da informação de apoio às operações e de informação 

pública. 

 

4.5.1 Gestão da informação de apoio às operações 
 

Atendendo a que no teatro de operações deverá ser elaborado um plano de ação e 

que o mesmo obriga a reuniões (briefings) regulares, será essa então uma forma 

de transmissão das informações entre todos os agentes e entidades com 

intervenção nas operações. 

Este conjunto de informação irá permitir adequar recursos e gerir de forma mais 

equilibrada a utilização das equipas de resposta, potenciando a sua ação. 

 

Tabela 24 - Gestão da informação de apoio às operações 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO DE APOIO ÀS OPERAÇÕES  

Entidade Coordenadora: PCMun  
Entidades Intervenientes:  Entidades de Apoio:  

 
 Câmara Municipal;  

 

 
 Agentes de Proteção Civil;  

 Entidades e organismos de apoio;  
 

Prioridades de ação:  

 
 Receber, processar e avaliar toda a informação da Zona do Sinistro proveniente do 

COS/PCO;  

 Manter a situação atualizada junto dos agentes de proteção civil e outras entidades 
intervenientes;  

 Recolher e tratar informação necessária à perspetivação da evolução futura através 
das ERAS e EAT;  

 Analisar possíveis cenários, a sua evolução e os riscos que contêm e propor as 
medidas adequadas de contenção;  

 Analisar dados ambientais e sociais relevantes para o apoio à decisão;  

 Assegurar o fluxo de informação às entidades intervenientes no Plano; 
designadamente autoridades políticas, agentes de proteção civil e organismos e 
entidades de apoio;  

 Elaborar e disseminar relatórios periódicos de situação;  
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Instruções Específicas: 

 
O COS é o responsável pela gestão da informação no TO e por manter o PCMun atualizado da 
evolução da situação.  
Compete à Célula de Planeamento do PCO:  

 Articular e avaliar toda a informação;  

 Receber, processar e analisar a informação das forças, organismos e entidades da 
ZS;  

 Atualizar o COS através de briefings periódicos da evolução da situação; 
  

Os relatórios de informação devem ser efetuados após a chegada das forças ao local e 
atualizados periodicamente, sempre que a alteração da situação o requeira, ou até um 
máximo de 4 horas.  
 
Os Relatórios Imediatos de Situação podem ser transmitidos pelo COS ao PCMun pela via oral.  
 
O PCMun é responsável pela gestão da informação ao nível tático, devendo manter a CMPC 
atualizados da evolução da situação.  
 
Os Relatórios de Situação Geral têm origem no PCO, enviados ao PCMun, que por sua vez os 
envia ao CDOS, após terem sido levados ao conhecimento da CMPC, podendo, em casos 
especiais, ser verbais e passados a escrito no mais curto espaço de tempo possível. 
 
Os relatórios deverão, no mínimo, conter informação sobre o ponto de situação das 
operações em curso, forças empenhadas, vítimas humanas, danos em edifícios, vias de 
comunicação, redes e infraestruturas, avaliação de necessidades, perspetivas de evolução e 
ações futuras. 
 
O PCMun elaborará, a cada 8 horas, para a CMPC pontos de situação global referentes à ZS 
para divulgação.  

 
 

 

4.5.2 Gestão da informação pública 
 

O SMPC deve desencadear mecanismos de informação à população (imprensa 

escrita local, rádios locais, folhetos e Internet) no sentido de veicular as medidas 

de autoproteção a adotar, tendentes a prevenir ou minimizar os efeitos da 

ocorrência dos diferentes riscos existentes. 
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Tabela 25 - Gestão da informação pública 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO PUBLICA 

Entidade Coordenadora: C M P C  
Entidades Intervenientes:  Entidades de Apoio:  

 
 Câmara Municipal;  

 Juntas de Freguesia; 
 

 
 Agentes de Proteção Civil;  

 Organismos e entidades de apoio;  

 Órgãos de Comunicação Social;  
 

Prioridades de ação:  

 
 Assegurar que a população é avisada e mantida informada, de modo a que possa 

adotar as instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais 
convenientes;  

 

 Assegurar a divulgação à população da informação disponível, incluindo números de 
telefone de contacto, indicação de pontos de reunião ou centros de 
desalojados/assistência, listas de desaparecidos, mortos e feridos, locais de acesso 
interdito ou restrito e outras instruções consideradas necessárias;  

 

 Garantir a relação com os órgãos de comunicação social e preparar, com 
periodicidade determinada, comunicados a distribuir;  

 
 

 Organizar e preparar briefings periódicos e conferências de imprensa, por 
determinação do Diretor do Plano;  

 

 Organizar visitas dos OCS ao TO garantindo a sua receção e acompanhamento;  
 

 

 Promover a articulação com os OCS, determinando a divulgação de comunicados ou 
outra informação necessária;  

 

 

 

Instruções Genéricas: 
 
Dos meios a utilizar para difundir informação:  
• Dispositivos sonoros localizados nos CBV e empresas;  
• Avisos sonoros e instruções difundidos pelos altifalantes dos veículos dos CBV e das forças 
de segurança;  
• Radiodifusão de comunicados e outra informação oficial pelas Rádios Locais;  
• Difusão Telefone Fixo e celular;  
 
Dos cuidados especiais na difusão:  
• Os munícipes com relutância em cumprir as instruções, os que não ouvem ou não entendam 
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os avisos das autoridades, bem como as informações ou instruções que lhes são destinadas;  
• Os munícipes que requerem cuidados especiais devido às incapacidades de que sofrem e o 
local onde residem;  
 
Responsabilidades de Agentes e Entidades intervenientes:  
CMPC  

 Assegurar o funcionamento de um centro de atendimento telefónico público ou 
personalizado;  

 Dar resposta às solicitações de informação;  

 Difundir recomendações, linhas de atuação e a informação pertinente de 
sensibilização das populações para a tomada de medidas preventivas ajustadas à 
ocorrência;  

 Elaborar e distribuir comunicados oficiais;  

 Centralizar a informação, proceder à sua análise e divulgação pelos OCS;  

 Coordenar a atividade de aviso e informação pública;  

 Identificar as medidas de autoproteção a difundir;  

 Atuar como porta-voz único para os OCS, em nome do Diretor do Plano;  

 Assegurar a realização de briefings ou conferências de imprensa e informar os OCS do 
local das conferências;  

 Assegurar a emissão de comunicados periódicos;  

 Difundir recomendações e linhas de atuação, elaborar e propor comunicados oficiais 
a distribuir aos cidadãos;  

 
CBV  

 Acionar o aviso sonoro de alerta (toques intermitentes de cinco segundos, executados 
durante um minuto, repetidos cinco vezes, com intervalo de um minuto entre cada 
repetição);  

 Alertar as empresas, organismos e entidades através de difusão telefone rede fixa e 
celular;  

 Difundir avisos e informação pública às populações, através de veículos próprios com 
equipamentos adequados;  

 Em coordenação com as Juntas de Freguesia apoiar as ações de aviso e evacuação de 
pessoas incapacitadas e deficientes;  

 
 

Instruções Específicas: 
 
SMPC  

 Acionar o sistema programado de aviso da emergência das empresas, organismos, 
entidades e populações locais;  

 Manter o funcionamento expedito das linhas de informação pública e fornecer a 
informação autorizada até à instalação da CMPC; 

 
Juntas de Freguesia  

 Fornecer ao PCO e PCMun a informação dos munícipes que requerem cuidados 
especiais devido às limitações físicas que possuem e o local onde residem;  

 Colaborar com o CBV e com as forças de segurança nos avisos e evacuação de 
residentes;  
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 Manter os munícipes da área e familiares informados sobre a situação;  

 Coordenar com a CMPC as questões colocadas pelos OCS que requeiram orientação 
superior;  

 
Forças de Segurança  

 Colaborar na difusão de avisos e informação pública às populações;  

 Colaborar com o CBV, assim como com as Juntas de Freguesia no aviso e evacuação 
de munícipes e fazer cumprir as ordens emitidas;  

 
Adjunto para as relações públicas do PCO  

 Estabelecer a ligação com a CMPC;  

 Prestar a informação autorizada aos OCS de acordo com as diretivas recebidas;  
 
Rádios Locais  

 Divulgar os avisos, comunicados e informações, no âmbito da sua missão de serviço 
público, a pedido da CMPC;  

 
CMCR, agentes, entidades e organizações de apoio  

 Encaminhar todas as questões colocadas pelos OCS para a CMPC;  

 Informar a população dos comunicados e fontes de informação;  
 
DE ATUAÇÃO:  
As populações devem estar informadas para sintonizar as rádios locais onde serão divulgadas 
instruções e comunicados da situação. Este processo deve ser promovido e treinado pelo 
SMPC e as Unidades LPC de forma a sensibilizar as pessoas para a importância do 
cumprimento das instruções emitidas, como medida de prevenção e por constituir um fator 
crítico de sucesso durante uma emergência;  
A informação aos OCS é prestada, periodicamente pela CMPC, podendo conter:  

 Situação atual da ocorrência;  

 Ações em curso para o socorro e assistência às populações;  

 Áreas de acesso restrito;  

 Medidas de autoproteção a serem adotadas pelas populações;  

 Locais de reunião, acolhimento provisório ou assistência;  

 Números de telefone e locais de contacto para informações;  

 Instruções para regresso de populações deslocadas;  

 
 

4.6 Confinamento e ou Evacuação 
 

Os procedimentos e instruções de coordenação, bem como a identificação dos 

meios e das responsabilidades dos serviços, agentes de proteção civil, organismos 

e entidades de apoio, associados às operações de evacuação e movimentação das 

populações, designadamente abertura de corredores de circulação de emergência, 

controlo de acesso às áreas afetadas e controlo de tráfego são os seguintes: 
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Tabela 26 - Confinamento e ou Evacuação 

CONFINAMENTO E OU EVACUAÇÃO 

Entidade Coordenadora: Forças de segurança  
Entidades Intervenientes:  Entidades de Apoio:  

 
 Forças de segurança; 

 Bombeiros; 
 

 
 Câmara Municipal; 

 INEM; 

 Hospital; 

 Empresas de transporte de passageiros; 

Prioridades de ação:  

 Coordenar as operações de movimentação das populações; 

 Difundir junto das populações recomendações de evacuação, diretamente, ou 
por intermédio da área de intervenção de Gestão de Informação; 

 Definir os locais de concentração e irradiação; 

 Definir itinerários de evacuação, em articulação com o COS e em 
conformidade com o presente plano de emergência; 

 Proceder à abertura de corredores de emergência; 

 Garantir o controlo do tráfego e manter abertos os corredores de emergência, 
coordenando o acesso às áreas afetadas; 
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Figura 24 - Procedimentos e instruções de coordenação 

  

Tabela 27 - Confinamento e ou Evacuação 

Instruções Específicas: 
 

 A evacuação das populações é proposta pelo COS e validada pelo Diretor do 
Plano; 

 A orientação da evacuação e a movimentação das populações é da 
responsabilidade das Forças de Segurança; 

 O tráfego rodoviário é reencaminhado pelas forças de segurança, de modo a 
não interferir com a movimentação das populações a evacuar, nem com a 
mobilidade das forças de intervenção; 

 Existem Zonas de Concentração Local (ZCL), caracterizadas pela proximidade à 
Zona de Sinistro, conforme previsto neste plano; 

 Zonas de Reunião e Irradiação (ZRI) para onde converge a população das 
diversas ZCL, em local mais amplo, seguro e com maior facilidade de acesso de 
meios de transporte, conforme previsto neste plano; 

 Podem ainda existir Zonas de Concentração e Alojamento das Populações 
(ZCAP), para onde são encaminhadas as populações, antes de serem 
conduzidas para um alojamento; 

 As ZCL e ZRI são coordenadas pela câmara municipal e articulam-se 
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operacionalmente com a área de intervenção da Logística; 

 As ZCAP são coordenadas pelo Instituto de Segurança Social; 

 O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas é controlado 
pelas forças de segurança, tendo em vista a manutenção das condições de 
tráfego; 

  

 

4.7 Manutenção de Ordem Pública 
 

Os procedimentos e instruções de coordenação destinados a assegurar a 

manutenção da ordem pública, o controlo do acesso às zonas de sinistro e de 

apoio e a segurança das infraestruturas consideradas sensíveis ou indispensáveis 

às operações de proteção civil (tais como instalações dos agentes de proteção 

civil, hospitais, escolas, etc.) são os que se indicam: 

 

Tabela 28 - Manutenção de Ordem Pública 

Manutenção de Ordem Pública 

Entidade Coordenadora: Forças de segurança  
Entidades Intervenientes:  Entidades de Apoio:  

 
 Forças de segurança; 

 
 Câmara Municipal; 

Prioridades de ação:  

 Garantir a manutenção da Lei e da Ordem; 

 Garantir a proteção das pessoas, bens e património; 

 Garantir o controlo de tráfego e mantém abertos corredores de circulação de 
emergência; 

 Garantir a segurança de estruturas sensíveis e/ou fundamentais às operações 
de proteção civil e de apoio às populações; 

 Coordenar o acesso às áreas afetadas; 

 Colaborar nas ações de aviso, alerta e mobilização do pessoal envolvido nas 
operações de socorro, bem como no aviso e alerta às populações, em 
colaboração com a área da Gestão da Informação; 

 Prestar a colaboração necessária ao diagnóstico da situação de emergência; 
 

Instruções Específicas: 

 Após a definição da zona de sinistro e de apoio, o tráfego rodoviário é 
controlado pelas forças de segurança, de modo a não interferir com a 
movimentação das populações a evacuar, nem com a mobilidade das forças de 
intervenção; 

 As Forças de Segurança garantem a ordem pública das áreas afetadas, 
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nomeadamente: 
a. No controlo de pessoas e viaturas à zona de sinistro nos vários 

itinerários de acesso; 
b.  Na garantia da segurança dos bens nas áreas evacuadas; 
c. Através da disponibilização de equipas de intervenção 

especializadas em ordem pública para atuação perante 
qualquer indício de catividade criminosa ou passível de 
interferir com o normal desenrolar das operações de socorro; 

d. Na identificação e detenção dos suspeitos de "pilhagens" e 
outras atividades proibidas por lei"; 

 As Forças de Segurança coordenam um serviço de estafetas para utilização 
como um dos meios de comunicação, em articulação com a área de 
intervenção das Comunicações; 

 As Forças de Segurança garantem a segurança física das instalações do SMPC e 
da dos agentes de proteção civil, mantendo desimpedidos os acessos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Procedimentos e instruções de coordenação 

4.8 Serviços médicos e transporte de vítimas  
 

Tabela 29 - Serviços médicos e transporte de vítimas 

Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

Entidade Coordenadora: INEM  
Entidades Intervenientes:  Entidades de Apoio:  

 

 INEM, 

 Autoridade de Saúde Municipal; 
 Hospital e Unidades de Saúde; 
 

 
 
 Bombeiros; 

Prioridades de ação:  

 Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, 
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nomeadamente a triagem, estabilização e transporte das vítimas para as 
Unidades de Saúde; 

 Planear e estudar as ações de evacuação secundária das vítimas entre os 
postos de triagem e de socorros e outras de saúde mais diferenciadas, bem 
como a evacuação de Hospitais; 

 Coordenar as ações de saúde pública; 

 Estabelecer áreas de triagem das vítimas; 

 Assegurar a montagem, organização e funcionamento de Postos Médicos 
Avançados; 

 Assegurar a montagem, organização e funcionamento de hospitais de 
campanha; 

 Determinar os hospitais de evacuação; 

 Implementar um sistema de registo de vítimas desde o Teatro de Operações 
até à Unidade de Saúde de destino; 

 Inventariar, convocar, reunir e distribuir o pessoal dos Serviços de Saúde, nas 
suas diversas categorias, de forma a reforçar e/ou garantir o funcionamento 
de serviços temporários e/ou permanentes; 

 Inventariar danos e perdas nas capacidades dos serviços de saúde, bem como 
das que se mantêm operacionais na Zona de Sinistro; 

 Organizar o fornecimento de recursos médicos; 

 Criar locais de recolha de sangue em locais chave e assegurar a sua posterior 
distribuição pelas unidades de saúde carenciadas; 

 

Instruções Específicas: 

 A triagem primária é da competência da Área de Intervenção de Socorro e 
Salvamento, sendo em regra realizada pelos Corpos de Bombeiros. O INEM 
colabora nessa ação de acordo com as suas disponibilidades; 

 Os cadáveres identificados na triagem primária serão posteriormente 
encaminhados para a Zona de Transição (ZT); 

 Postos de triagem e de socorro serão montados em estruturas fixas ou 
temporárias pelas Unidades de Saúde e INEM, que poderão ser reforçados 
com meios externos ao Município; 

 A localização dos Postos/Áreas de triagem é identificada em colaboração com 
os Corpos de Bombeiros e deverá estar tão perto quanto possível das zonas 
mais afetadas dentro da Zona de Sinistro, respeitando as necessárias 
distâncias de segurança; 

 Para evacuação e tratamento dos operacionais serão utilizadas as estruturas 
hospitalares públicas e privadas disponíveis no Município, podendo ser 
reforçadas, a pedido, por outras estruturas municipais, distritais ou nacionais; 
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Figura 26 - Procedimentos e instruções de coordenação 

4.9 Socorro e Salvamento 

 

Relativamente ao socorro e salvamento estabelecem-se os procedimentos e 

instruções de coordenação, bem como a identificação dos meios e das 
responsabilidades dos serviços, agentes de proteção civil, organismos e entidades 
de apoio, quanto às atividades de socorro, busca e salvamento de vítimas, que 

podem incluir a extinção de incêndios, o escoramento de estruturas, o resgate ou 
desencarceramento de pessoas, a contenção de fugas e derrames de produtos 

perigosos, etc. 
O Capitão do Porto de Peniche no exercício das suas competências de Autoridade 
Marítima, no âmbito do socorro e salvamento, em razão do território, articula-se, 

no sentido do espaço terrestre, com o Serviço Municipal de Proteção Civil e 
Comando Distrital de Operações de Socorro e, no sentido do espaço de jurisdição 

marítima, com os serviços de busca e salvamento marítimo e busca e salvamento 
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aéreo através do MRCC, podendo assumir, conforme o caso ou simultaneamente, 

as funções de COS e de coordenador da cena de ação (on-scene coordenador), se 
for para tal designado, neste último caso pelo MRCC. 
 

Tabela 30 - Socorro e Salvamento 

SOCORRO E SALVAMENTO 

Entidade Coordenadora: COS  
Entidades Intervenientes:  Entidades de Apoio:  

 

 INEM; 
 Bombeiros; 
 Autoridade Marítima; 

 
 Câmara Municipal das Caldas da Rainha; 
 Outras; 

Prioridades de Acão: 

 Planear e coordenar o socorro às populações, em caso de incêndios, 
inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os sinistros; 

 Planear e coordenar as ações de busca e salvamento; 

 Proceder aos reconhecimentos essenciais à recolha e confirmação da 
informação disponível, com a maior brevidade possível, de forma a avaliar 
objetivamente a situação de emergência; 

 Propor a definição de zonas prioritárias nas áreas afetadas pela situação de 
emergência; 

 Planear e coordenar a evacuação primária, em articulação com a área de 
intervenção dos Procedimentos de Evacuação, colaborando nas ações de 
transporte; 

 Propor trabalhos de demolição e desobstrução; 

 Assegurar a minimização de perdas de vidas, bens e agressões ao meio 
ambiente; 

 Assegurar a prestação de primeiros socorros, em articulação com a área de 
intervenção dos Serviços Médico e Transporte de Vítimas; 

 

Áreas Operacionais: 

Delimitam-se, para efeitos de melhoria da rapidez de resposta e rentabilização dos 
meios a envolver nas operações, três zonas operacionais concêntricas, em torno do 
local do sinistro: 

 ZONA VERMELHA 
Zona de concentração do total ou quase da totalidade dos danos. De utilização muito 
restrita, nela apenas atuarão as estruturas operacionais de proteção civil de primeira 
intervenção. A entrada de meios de reforço é feita a pedido e sob autorização. As vias 
terão preferencialmente sentido único. 
Definem-se nesta zona, se necessário, setores operacionais de atuação de 
emergência; 

 ZONA LARANJA 
Zona envolvente da primeira, podendo concentrar alguns danos e que se pode 
estender por áreas significativas em termos de dimensão. Serve de interface entre as 
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zonas vermelha e verde e é nela que se posicionarão alguns meios e estruturas de 
apoio à emergência. A circulação é feita segundo autorização expressa, efetuando-se 
também, quando possível, em sentido único; 

 ZONA VERDE 
Zona de acesso e circulação livre, embora com as restrições necessárias às atividades 
prioritárias da emergência; 
 

Instruções Específicas: 

 A intervenção inicial face a um acidente grave ou catástrofe cabe, 
prioritariamente, às forças mais próximas do local da ocorrência ou àquelas 
que se verifique terem uma missão específica mais adequada. Assim, de 
acordo com a legislação aplicável (SIOPS), o chefe da primeira equipa de 
intervenção assume a função de Comandante das Operações de Socorro 
(COS). Este, de imediato, deve avaliar a situação e identificar o tipo de 
ocorrência, o local e a extensão, o número potencial de vítimas e os meios de 
reforço necessários; 

 A classificação das ocorrências deverá ser efetuada de acordo com o disposto 
na NOP 3101- 2009 de 04 de junho, da ANPC (Classificação de Ocorrências); 

 Caso aplicável, deverá ser indicado pelo COS a sectorização do teatro das 
operações, por zonas geográficas ou funcionais, e identificado um responsável 
por cada setor; 

 O COS mantém a articulação operacional permanente com o Comando 
Operacional Distrital (CDOS); 

 A nível municipal, a coordenação das operações de socorro é assegurada pelo 
SMPC;  

 As informações recolhidas devem ser comunicadas ao CDOS que deverá ter 
em conta o disposto na tabela de gravidade constante na Diretiva Operacional 
Nacional n.º 1 ANPC/ANPC/2007 (Estado de alerta para as organizações 
integrantes do SIOPS); 

 O fim da situação de emergência é dado pelo COS, em articulação com o COM 
e Diretor do Plano; 

 Compete ao COS promover a recolha sistemática de informação relacionada 
com a situação de emergência e estabelecer um registo cronológico da sua 
evolução, elaborando relatórios e pontos de situação; 

 Compete ao COS manter permanentemente atualizado o estudo da situação 
nas áreas sinistradas e em cada um dos pontos críticos, propondo e acionando 
os meios adequados, em articulação com a SMPC e com o Diretor do Plano; 

 

 

Prestação de serviços de socorro - Procedimentos 

A prestação de serviços de proteção e socorro, na área do Município das Caldas da 

Rainha, efetua-se através das estruturas de resposta existentes, sendo o agente 

de proteção civil competente para intervir o Corpo de Bombeiros Voluntários; 
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As solicitações de socorro na área da emergência pré hospitalar são coordenadas 

pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), do Instituto Nacional de 

Emergência Médica, que efetua a receção, triagem, e o despacho de meios pelo 

Corpo de Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha; 

As solicitações para todas as outras situações de socorro, efetuadas quer de forma 

direta, quer através da Central de Emergência 112, do Comando Distrital de 

Operações de Socorro, ou de outros agentes, são transferidas, ou notificadas, à 

Central Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha que despacha meios 

próprios; 

A satisfação de qualquer pedido de socorro implica a notificação imediata à força 

policial territorialmente competente, bem como ao Comando Distrital de 

Operações de Socorro; 

 

Acidente grave ou catástrofe - procedimentos 

O desenvolvimento das operações de socorro, de forma modular, de acordo com 

as regras estabelecidas no Sistema de Gestão de Operações SIPOS, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de julho, constitui o processo através do qual se 

identificam as situações de acidente grave ou catástrofe: 

a) Na prestação de socorro o chefe da primeira força a chegar ao local assume de 

imediato o comando das operações; 

b) A decisão do desenvolvimento da operação, e subsequente reforço de meios, é 

notificada à Central do Corpo de Bombeiros /Serviço Municipal de Proteção Civil; 

c) Ao segundo pedido de reforço de meios, para uma mesma ocorrência, é 

notificado o Comandante Operacional Municipal que após a avaliação da situação, 

decide sobre a necessidade de notificação a níveis superiores de empenhamento 

de recursos/ativação de mecanismos de proteção civil, informando o Diretor do 

Plano do entendimento de se estar perante a iminência/ocorrência de acidente 

grave ou calamidade; 

e) O Diretor do Plano decide em conformidade convocando a Comissão Municipal 

de Proteção Civil ou, se a situação o justificar declara a situação de alerta e 

procedimentos subsequentes; 

g) A Comissão Municipal de Proteção Civil avalia a situação e decide, ou não, a 

ativação do Plano; 
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5.  Serviços Mortuários 
 

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

são tarefas muito sensíveis, que devem ser levadas a cabo através de rigorosos 

procedimentos, devido à sua enorme importância nos aspetos que se prendem 

com a investigação forense, quando, face ao tipo de ocorrência, haja necessidade 

de a realizar.  

Nesta perspetiva, estabelecem-se os procedimentos e instruções de coordenação, 

bem como identificados os meios os serviços, agentes de proteção civil, 

organismos e entidades de apoio, quanto às atividades de recolha e reunião de 

vítimas mortais, instalação de morgues provisórias para identificação e 

reconhecimento de vítimas mortais e sepultamento de emergência. 

 

Tabela 31 - Serviços Mortuários 

SERVIÇOS MORTUÁRIOS 

Entidade Coordenadora: Autoridade de Saúde Concelhia 
Entidades Intervenientes:  Entidades de Apoio:  

 

 INEM; 
 Bombeiros; 

 Autoridade de Saúde Municipal; 

 Forças de Segurança; 

 Instituto Nacional de Medicina Legal; 
 

 
 Câmara Municipal das Caldas 

da Rainha; 
 Outras; 

Prioridades de Acão: 

 Assegurar o correto tratamento dos cadáveres, conforme os procedimentos 
operacionais previstos; 

 Assegurar a criação de Equipas Responsáveis pela Avaliação das Vítimas 
(ERAV); 

 Receber e guardar os espólios dos cadáveres, informando o “centro de 
pesquisa de desaparecidos” (articulação com a área da Manutenção da Ordem 
Pública); 

 Fornecer à área de Gestão da Informação e ao Diretor do Plano listas 
atualizadas das vítimas mortais e dos seus locais de sepultamento; 

 Garantir uma eficaz recolha de informações que possibilite proceder, com a 
máxima rapidez e eficácia, à identificação dos cadáveres, nomeadamente no 
que respeita a: colheita de dados Post-mortem (PM), colheita de dados 
Antemortem (AM) e cruzamento de dados PM/AM; 

 Assegurar a presença das Forças de Segurança nos locais onde decorrem 
operações de mortuária de forma a garantir a manutenção de perímetros de 
segurança; 
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 Assegurar a integridade das zonas onde foram referenciados e recolhidos os 
cadáveres com vista a garantir a preservação de provas, a análise e recolha das 
mesmas; 

 Garantir a capacidade de transporte de cadáveres ou partes de cadáveres; 

 Garantir uma correta tramitação processual de entrega dos corpos 
identificados; 

 

 

Instruções Específicas: 

 O chefe da ERAV é o representante da GNR/PSP, conforme área de incidência. 

 O médico que integra a ERAV é enviado pela Autoridade de Saúde mas se tal 
não for possível, serão aceites quaisquer outros médicos desde que seja 
possível, ao chefe da ERAV, verificar a sua credenciação como tal; 

 Sendo localizado um corpo sem sinais de vida e sem tarja negra aposta, o 
médico da ERAV verificará o óbito e procederá à respetiva etiquetagem em 
colaboração com o elemento da PJ. Caso sejam detetados indícios de crime, o 
chefe da ERAV poderá solicitar exame por perito médico-legal, antes da 
remoção do cadáver para a ZRnM; 

 A aposição de tarja negra e de etiqueta numa vítima sob supervisão de um 
médico corresponde à verificação do óbito, devendo ser feito na triagem de 
emergência primária, sempre que possível; 

 A autorização de remoção de cadáveres ou partes de cadáveres, do local onde 
foram inspecionados até à ZRnM, haja ou não haja suspeita de crime, cabe ao 
Ministério Público e é solicitada pelo chefe da ERAV; 

 A autorização do MP para remoção é transmitida mediante a identificação do 
elemento policial que chefia a ERAV, dia, hora e local da remoção, conferência 
do número total de cadáveres ou partes de cadáveres cuja remoção se solicita, 
com menção do número identificador daqueles em relação aos quais haja 
suspeita de crime; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


