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PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO DE ESTARREJA 

A Parte II destina-se a definir a forma como se executam os diversos procedimentos a adotar face 

a um determinado acidente grave ou catástrofe que ocorra no interior do estabelecimento 

suscetível de afetar a área territorial envolvente. 

Assim, nesta parte do Plano pretende-se tipificar quais as responsabilidades e modo de atuação 

dos diversos intervenientes no Plano, quais os sistemas de alerta e aviso a adotar, bem como se 

procede à organização da resposta através da setorização operacional, das estruturas de suporte 

operacional e de um conjunto de áreas de intervenção específicas. Estas ações das diferentes 

estruturas, ocorre a diferentes níveis. 
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PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO DE ESTARREJA 

1 RESPONSABILIDADES 

No âmbito do PEExt de Estarreja os diversos serviços, agentes de proteção civil, organismos e 

entidades de apoio estão sujeitos a um conjunto de responsabilidades que visam criar as condições 

favoráveis ao rápido, eficiente e coordenado reforço, apoio e assistência, tanto na resposta 

imediata a um acidente grave ou catástrofe, como na recuperação a curto prazo.  

1.1 OPERADOR 

De acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei 150/2015, o operador do estabelecimento de nível 

superior de perigosidade “é responsável por tomar as medidas necessárias para evitar a ocorrência 

de acidentes graves e limitar as suas consequências para a saúde humana e ambiente”.  

Assim, apresentam-se listadas quais as responsabilidades do operador na iminência ou ocorrência 

de um acidente grave no estabelecimento. 

• Realizar a notificação interna e externa, com recurso aos sistemas de alerta e de aviso, 

relativamente a situações de acidente grave ou catástrofe; 

• Efetuar um aviso rápido aos estabelecimentos Seveso vizinhos, potencialmente em risco, 

do complexo químico; 

• Assegurar a comunicação com as empresas que confinam com os estabelecimentos 

químicos, na área do parque empresarial; 

• Dirigir e coordenar as operações no interior do estabelecimento; 

• Declarar o fim da emergência e notificar as entidades competentes quando cessa a 

situação de acidente grave ou catástrofe, bem como documentar todas as atividades 

relativas à mesma, designadamente em relação à resposta à emergência e às medidas de 

mitigação adotadas; 

• Informar as entidades competentes sobre as alterações ocorridas nos estabelecimentos ou 

nos serviços de emergência relevantes; 

• Informar as entidades competentes sobre novos conhecimentos técnicos ou novos 

conhecimentos no domínio das medidas necessárias em caso de acidentes graves; 

• Prestar apoio técnico ao Serviço Municipal de Proteção Civil; 

• Disponibilizar meios e recursos próprios para apoio às operações no exterior. 
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1.2 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 

CIVIL 

RESPONSABILIDADE 

Câmara 

Municipal 

SMPC • Acompanhar a elaboração e atualizar o plano municipal de 

emergência e os planos especiais, quando estes existam; 

• Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC; 

• Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e 

dos recursos existentes no concelho, com interesse para o SMPC; 

• Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e 

consequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que 

possam afetar o município, em função da magnitude estimada e 

do local previsível da sua ocorrência, promovendo a sua 

cartografia, de modo a prevenir, quando possível, a sua 

manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos das suas 

consequências previsíveis; 

• Manter informação atualizada sobre acidentes graves e 

catástrofes ocorridas no município, bem como sobre elementos 

relativos às condições de ocorrência, às medidas adotadas para 

fazer face às respetivas consequências e às conclusões sobre o 

êxito ou insucesso das ações empreendidas em cada caso; 

• Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de 

socorro em situação de emergência; 

• Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em 

situação de emergência; 

• Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 

soluções que considere mais adequadas.   

• Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados; 

• Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 

• Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança; 

• Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, 

preparando e organizando as populações face aos riscos e 

cenários previsíveis; 

• Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, 

dirigidas a segmentos específicos da população alvo, ou sobre 

riscos específicos em cenários prováveis previamente definidos; 

• Fomentar o voluntariado em proteção civil; 

• Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 

soluções que entenda mais adequadas; 

• Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação 

com importância para a proteção civil; 

• Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e 

meios indispensáveis à minimização das consequências de um 
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acidente grave com origem no CQE, nomeadamente as que 

tenham impacto prioritariamente nas pessoas, bens e ambiente; 

• Adoção das medidas necessárias à urgente normalização da vida 

das populações atingidas e à neutralização dos efeitos provocados 

pelo acidente no meio; 

• Promove o regresso das populações, bens e animais desalojados; 

• Promover a demolição, desobstrução e remoção de destroços a 

fim de restabelecer a circulação e evitar o perigo de 

desmoronamentos; 

• Promover a avaliação e quantificação dos danos pessoais e 

materiais, com o objetivo de obter informações destinadas a 

apoiar as atividades das forças de intervenção e a determinar 

prioridades quanto ao restabelecimento das vias de circulação e 

das redes públicas essenciais; 

• Recolher a informação pública emanada das comissões e 

gabinetes que integram o SMPC destinada à divulgação pública 

relativa a medidas preventivas ou situações de catástrofe; 

• Promover e incentivar ações de divulgação sobre proteção civil 

junto dos munícipes com vista à adoção de medidas de 

autoproteção; 

• Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as 

orientações, medidas preventivas e procedimentos a ter pela 

população para fazer face à situação; 

• Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do 

presidente da câmara municipal ou vereador com competências 

delegadas. 

Gabinete de 
Apoio à 

Presidência 

• Assessorar e apoiar o Presidente, sempre que solicitado, nas 

decisões e ações tomadas, de modo a permitir uma melhor 

operacionalização e a garantia de exequibilidade jurídico-

administrativa; 

• Coordenar a área de intervenção respetiva (Gestão da 

Informação). 

Divisão de 
Projetos e Obras 

Municipais 

• Informar e sinalizar estradas danificadas; 

• Estabilizar infraestruturas, desobstruir vias; 

• Fazer uma avaliação dos estragos em infraestruturas e ajudar na 

reabilitação 

Divisão de 
Ambiente e 

Sustentabilidade 

• Apoia ao nível da logística no acionamento de maquinaria 

específica; 

• Transporta bens essenciais; 

• Disponibiliza meios de transporte e meios de apoio ao 

alojamento; 

• Proceder à limpeza de aquedutos e linhas de água ao longo das 

estradas e caminhos municipais; 

• Ajuda no transporte de pessoas e animais. 
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Divisão 
Económica e 
Financeira 

• Efetua a liquidação das despesas suportadas pelo Município de 

Estarreja; 

• Apoia o Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação em tudo o 

que solicitado. 

Gabinete de 
Comunicação, 

relações Públicas 
e Protocolo 

• Elabora informações e avisos no âmbito do serviço público; 

• Elabora mensagens de aviso com o SMPC; 

• Difunde as mensagens pela comunicação social. 

Divisão de 
Educação e 

Desenvolvimento 
Social 

• Apoia no realojamento; 

• Colabora na recolha, armazenamento e distribuição de bens 

necessários às populações desalojadas; 

• Disponibiliza a prestação psicossocial à população articulando-se 

com o INEM, instituições religiosas e com o Instituto de 

Segurança Social, I.P. 

Juntas de Freguesia do 

Concelho de Estarreja6 

• Efetivar o seu apoio às ocorrências através do envolvimento de 

elementos para reconhecimento e orientação, no terreno, de 

forças em reforço do seu município; 

• Recensear e registar a população afetada; 

• Criar pontos de concentração de feridos e de população ilesa; 

• Colaborar na divulgação de avisos às populações de acordo com 

orientações dos responsáveis municipais; 

• 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, 

aquedutos e linhas de água, na desobstrução de vias, nas 

demolições e na remoção de destroços, no respetivo espaço 

geográfico; 

• Gerir os sistemas de voluntariado para atuação imediata de 

emergência ao nível da avaliação de danos, com ênfase nos danos 

humanos. 

 

 

1.3 AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 

AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL RESPONSABILIDADES 

Corpo de Bombeiros • Receber todas as chamadas de alerta para 

situações de emergência via rádio de 

Proteção Civil ou via telefone; 

 
6 Listagem das juntas de freguesia e respetivos contactos em III - 2 
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• Desenvolver ações de combate a 

incêndios, busca, salvamento e transporte 

de pessoas, animais e bens;  

• Apoiar o socorro e transporte de 

acidentados e doentes, incluindo a 

emergência pré-hospitalar, no âmbito do 

Sistema Integrado de Emergência 

Médica; 

• No caso de situações de emergência de 

dimensão ou especificidade que 

ultrapassem a capacidade de resposta do 

corpo de Bombeiros, deverá o mesmo 

comunicar ao Diretor do Plano o alerta 

recebido. 

• Receber todas as chamadas de alerta via 

CODU. 

• Avaliar, combater e controlar o acidente 

que provocou a ativação do Plano; 

• Participar na evacuação primária nas suas 

zonas de intervenção ou em reforço; 

• Desenvolver todas as ações que 

conduzam a uma imediata intervenção, 

potenciando a reposição da normalidade; 

• Colaborar em todas as tarefas que 

considere necessárias, em função da 

evolução do sinistro; 

• Mitigar os prejuízos produzidos tanto nas 

pessoas como em bens materiais e no 

meio ambiente; 

• Executar as medidas necessárias à 

normalização da vida das populações 

atingidas e à neutralização dos efeitos 

provocados pelo acidente no meio; 

• Notificar sobre o ponto de situação, após 

avaliação e em situações que o 

justifiquem, o Diretor do Plano e/ou os 

Coordenadores dos vários grupos de 

Intervenção; 
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• Apoiar os Teatros de Operações, 

envolvendo elementos guia para 

reconhecimento e orientação no terreno 

das forças operacionais em reforço da sua 

zona de atuação própria; 

• 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. 

Guarda Nacional Republicana • Zelar pela ordem e segurança na zona 

afetada, garantindo a proteção de pessoas 

e bens, procurando evitar o pânico na 

população; 

• Promover as condições para que os 

restantes agentes e organismos de 

proteção civil possam realizar as suas 

ações; 

• Isolamento de áreas e estabelecimento de 

perímetros de segurança em zonas e 

períodos críticos; 

• Controlar acessos a zonas afetadas 

(colocando a sinalização necessária e 

orientando o trânsito para as vias 

alternativas); 

• Restrição, condicionamento da circulação 

e abertura de corredores de 

emergência/evacuação para as forças de 

socorro; 

• Apoiar a evacuação das populações em 

perigo; 

• Prestar apoio logístico às forças de 

intervenção; 

• Colaborar nos avisos à população. 

• Executar as medidas necessárias à 

normalização da vida das populações 

atingidas e à neutralização dos efeitos 

provocados pelo acidente no meio. 
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• Garantir a segurança de estabelecimentos 

públicos e a proteção de infraestruturas 

sensíveis, fixas e temporárias, e de 

instalações de interesse público ou 

estratégico nacional; 

• Garantir a segurança física das equipas de 

restabelecimento das comunicações da 

rede SIRESP e assegurar a acessibilidade 

destas aos locais afetados da rede; 

• Garantir a segurança dos locais e 

equipamentos que suportam a Rede 

SIRESP; 

• Disponibilizar apoio logístico às forças de 

intervenção; 

• Empenhar o SEPNA e a UEPS na análise 

e deteção de zonas potencialmente 

contaminadas, nomeadamente ao nível 

dos solos, águas e atmosfera, na área de 

competência territorial da GNR; 

• Garantir, através da UEPS, a execução de 

ações de prevenção e de intervenção nas 

ocorrências de matérias perigosas;   

• Acionar os meios de identificação de 

vítimas de desastres do DVI Team 

(Disaster Victim Identification Team) e o 

Núcleo Central de Apoio Técnico, em 

estreita articulação com as autoridades de 

saúde, em especial com o Instituto 

Nacional de Medicina Legal e Ciências 

Forense; 

• Disponibilizar elementos para integrar as 

ERAV-mrp; 

• Colaborar, de acordo com as suas 

disponibilidades, na recolha de 

informação Ante-mortem e Postmortem; 

• Disponibilizar a Equipa de Gestão de 

Incidentes Críticos – Apoio Psicossocial 

(EGIC Psicossocial); 
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• Colaborar com outros Agentes e 

entidades, cedendo meios humanos e 

materiais;   

• Velar pela observância das disposições 

legais no âmbito sanitário, incluindo o 

apoio às ações de mortuária, 

nomeadamente na remoção dos cadáveres 

ou parte de cadáveres devidamente 

etiquetados e acondicionados; 

• Receber e guardar os espólios das 

vítimas, e informar o “Centro de Pesquisa 

de Desaparecidos”; 

• Definir e implementar, os processos de 

identificação e credenciação do pessoal 

ligado às operações de proteção civil. 

 

INEM • 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);  

• Prestar apoio psicológico no local da 

ocorrência, com vista à estabilização 

emocional das vítimas; 

• Proceder à triagem e evacuação dos 

feridos, que pela sua gravidade assim o 

requeiram; 

• 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. 

Hospitais, Centros de Saúde e demais serviços de 

saúde 
 

• Garantir as condições necessárias para a 

defesa da saúde pública; 
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• Proceder ao controlo ambiental, de 

doenças e da qualidade dos bens 

essenciais; 

• Tratamento de sinistrados, com risco vital 

imediato e/ou necessidade de assistência 

ventilatória, nas áreas de Medicina 

Interna, Ortotraumatologia e Cirurgia 

Geral; 

• Tratamento de sinistrados, sem risco vital 

imediato nem necessidade de assistência 

ventilatória; 

• Acolhimento de sinistrados com lesões 

irreversíveis para tratamento sedativo/ 

analgésico; 

• Colaborar no apoio psicológico à 

população afetada; 

• Colaborar na resolução dos problemas de 

mortuária; 

• Organizar, aos diferentes níveis, a 

manutenção dos habituais serviços de 

urgência; 

• Garantir o atendimento e o 

acompanhamento médico à população 

afetada. 

Autoridade Nacional da Aviação Civil • Promover a segurança aeronáutica; 

• Promover a coordenação civil e militar 

em relação à utilização do espaço aéreo e 

à realização dos voos de busca e 

salvamento; 

• Participar nos sistemas de proteção civil e 

de segurança interna; 

• Colaborar na resposta de proteção civil e 

socorro, de acordo com as missões 

operacionais legalmente definidas; 

• Cooperar com a autoridade nacional 

responsável em matéria de prevenção e 

investigação de acidentes e incidentes 

com aeronaves civis. 
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1.4 ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO 
 

ORGANISMOS E ENTIDADES DE 

APOIO 

RESPONSABILIDADES 

Instituto Nacional de Medicina Legal 
e Ciências Forenses 

 

• Coadjuvar técnica e operacionalmente o Ministério 

Público na coordenação dos serviços mortuários; 

• Proceder à recolha de informação Ante-mortem no (s) 

Centro (s) de Recolha de Informação, aquando da sua 

ativação, com a colaboração da PJ; 

• Assumir a direção e coordenação das tarefas de 

mortuária decorrente do evento, designadamente, a 

investigação forense para identificação dos corpos, 

com vista à sua entrega aos familiares;  

• Assumir outras tarefas de investigação forense, de 

acordo com o ordenado pelo Ministério Público; 

• Disponibilizar elementos para integrar as ERAV-mrp; 

• Gerir as Zonas de Reunião de Mortos e os necrotérios 

provisórios. 

Policia Judiciária (PJ)/Delegação 

Distrital de Aveiro   

 

• Apoiar nas ações de combate à criminalidade; 

• Proceder à identificação das vítimas através da Polícia 

Técnica e do Laboratório de Polícia Científica; 

• Disponibilizar elementos para integrar as ERAV-mrp; 

• Acionar a Unidade de Cooperação Internacional 

(UCI) para obtenção de dados para a identificação de 

vítimas de nacionalidade estrangeira. 

Centro Distrital de Aveiro do 

Instituto da Segurança Social, I.P. – 

Serviço Local de Estarreja 

 

• Prestar assessoria técnica especializada ao Diretor do 

Plano; 

• Participar em ações de pesquisa de desaparecidos, 

instalação e gestão de desalojados e no bem-estar das 

populações; 

• Assegurar o apoio psicológico de continuidade às 

vítimas, desenvolvido nas ZCAP; 

• Coordenar a área de intervenção: Apoio Social; 

• Participar nas ações de identificação dos aglomerados 

familiares carenciados, ativando se necessário a rede 

de respostas de atendimento/acompanhamento social 

existentes, e de acordo com os planos e medidas de 

política social, e diplomas aprovados para eventuais 

situações de calamidade; 
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• Propor e atribuir subsídios eventuais a cidadãos em 

situação de carência socioeconómica, sempre 

condicionada à dotação orçamental disponível; 

• Assegurar o apoio psicológico de continuidade às 

vítimas, desenvolvido nas ZCAP. 

Rede Social de Estarreja • Apoio no sentido da normalização da vida das 

populações atingidas e da neutralização dos efeitos 

provocados pelo acidente no meio; 

• Apoio dirigido às vítimas para satisfação de 

necessidades básicas (alimentação, alojamento, 

vestuário, etc.); 

• Realojamento. 

Infraestruturas de Portugal, S.A. (I.P., 

S.A.) 

 

• Promover a reposição das condições de circulação e 

segurança nas infraestruturas rodoviárias; 

• Garantir a habilitação das forças de segurança com a 

informação técnica necessária para cortes ou aberturas 

ao tráfego; 

• Disponibilizar informação sobre os itinerários 

alternativos nos casos de corte de vias; 

• Manter o registo atualizado das vias; 

• Programar as intervenções necessárias à reposição das 

condições de circulação e segurança; 

• Disponibilizar informação sobre os planos de 

reabilitação, beneficiação e de segurança rodoviária; 

• Gerir a circulação dos comboios dos operadores em 

tempo real, com padrões de segurança; 

• Coordenar e controlar a circulação de comboios de 

modo a prestar apoio logístico; 

• Restabelecer o normal fluxo de circulação; 

• Disponibilizar a informação constante nos vários 

Planos de Emergência das linhas existente, para a 

evacuação de sinistrados e prestação de socorro; 

• Manter um registo atualizado dos meios disponíveis. 

Entidades gestoras de sistemas de 

distribuição de gás/combustíveis 

 

• Assegurar a manutenção e o restabelecimento da 

distribuição de gás e combustíveis tendo em conta as 

prioridades definidas; 

• Garantir prioridades de distribuição às forças 

operacionais. 
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EDP Distribuição • Disponibilização de meios técnicos para proceder ao 

corte e/ou reparação na rede elétrica; 

• Restabelecer o normal funcionamento da rede elétrica; 

• Efetuar o levantamento dos prejuízos causados. 

Sistema Integrado de Redes de 

Emergência e Segurança de Portugal 

(SIRESP) 

 

• Assegurar a avaliação e as intervenções técnicas que 

promovam o rápido restabelecimento das 

comunicações rádio da rede SIRESP; 

• Assegurar a colaboração de equipas técnicas 

localizadas fora da zona de sinistro no apoio ao 

restabelecimento dos equipamentos e meios afetados 

pelo acidente grave ou catástrofe; 

• Assegurar a interligação das comunicações via sítios 

móveis com rede; 

• Disponibilizar os relatórios sumários (pré-definidos) 

de ponto de situação acerca da funcionalidade 

operacional da rede SIRESP, incluindo referência a 

eventuais áreas de cobertura afetada, níveis de 

saturação e situações de difícil reposição rápida. 

Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) 

 

• Colaborar nas ações de planeamento no âmbito do 

acidente químico; 

• Dar resposta às solicitações das autoridades locais, 

distritais, regionais e nacionais sobre informação 

técnica e assistência técnica; 

• Disponibilizar técnicos de ligação com as autoridades 

locais, distritais, regionais e nacionais para avaliação 

de aspetos técnicos e das consequências potenciais ou 

reais; 

• Prestar assistência às autoridades locais, distritais, 

regionais e nacionais na implementação das medidas 

de intervenção; 

• Promover a recolha e análise de amostras de água em 

situações graves de poluição hídrica; 

• Prestar assessoria técnica especializada nas áreas da 

sua competência e colaborar na implementação de 

medidas destinadas a salvaguardar a qualidade dos 

recursos hídricos e dos ecossistemas bem como a 

segurança de pessoas e bens; 

• Promover a realização de ações de informação e 

sensibilização públicas; 
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• Assegurar a análise e avaliação periódicas das 

componentes ambientais das águas, de forma a 

identificar e aplicar novas capacidades operativas face 

à eventual evolução da situação. 

Empresas de transportes: 

ferroviário/rodoviária 

 

• Garantir, na medida possível, a organização de 

comboios sanitários; 

• Garantir o apoio necessário às forças operacionais 

para o desenvolvimento de ações de busca e 

salvamento; 

• Disponibilizar a informação constante nos vários 

Planos de Emergência para a evacuação de sinistrados 

e prestação de socorro; 

• Disponibilizar os meios ferroviários considerados 

necessários à constituição de comboios, tendo em 

vista a evacuação de pessoas; 

• Assegurar, a disponibilização de transportes 

rodoviários para apoio à movimentação das 

populações ou para transporte de forças operacionais 

ou ainda de mercadorias. 

Instituto da Conservação da Natureza 

e Florestas (ICNF) 

 

• Mobilizar, em caso de incêndio florestal nas áreas 

protegidas, técnicos de apoio à gestão técnica da 

ocorrência; 

• Apoiar com meios próprios as ações de 1ª intervenção. 

ADRA - Águas da Região de Aveiro • Assegurar a capacidade operacional dos serviços 

constituídos por piquetes regulares e em emergência, 

para eventuais necessidades extraordinárias de 

intervenção na rede; 

• Disponibilização de meios humanos e materiais para a 

realização de operações dentro da sua área de 

competência (cortes ou manutenção de serviços); 

• Garantir a avaliação de danos e intervenções 

prioritárias para o rápido restabelecimento do 

abastecimento de água potável a serviços e unidades 

estratégicas, bem como a pontos definidos como 

essenciais ao consumo pelas populações afetadas; 

• Garante reservas estratégicas e capacidades para a 

manutenção da prestação do serviço. 

• Assegurar a capacidade operacional dos serviços 

constituídos por piquetes regulares e em emergência, 
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para eventuais necessidades extraordinárias de 

intervenção na rede; 

• Assegurar o controlo de qualidade da água na rede 

pública; 

•  Repor o abastecimento de água aos munícipes. 

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Estarreja 
• Apoiar logisticamente a sustentação das operações, na 

área de atuação própria do seu CB, com o apoio do 

Serviço Municipal de Proteção Civil; 

• Disponibilizar edifícios e outras infraestruturas para 

apoio às operações de emergência; 

• Disponibilizar instalações para funcionamento da 

CMPC em caso de ativação do plano (AHBVE); 

• Disponibilizar, dentro das suas capacidades, meios e 

equipamento para operações de emergência. 

Rede Móvel: MEO, NOS, 

VODAFONE 

• Assegurar a avaliação, manutenção, reforço e 

restabelecimento das comunicações móveis; 

• Colabora na redução ou eliminação do tráfego de 

comunicações existentes na zona de sinistro; 

• Garantir a prioridade de restabelecimento de 

comunicações em estruturas críticas. 

Rede Fixa: Portugal Telecom • Assegurar a avaliação, manutenção, reforço e 

restabelecimento das comunicações telefónicas; 

• Colabora na redução ou eliminação do tráfego de 

comunicações existentes na zona de sinistro; 

• Garantir a prioridade de restabelecimento de 

comunicações em estruturas críticas. 

Ministério Público • Coordenar os serviços mortuários, coadjuvando 

técnica e operacionalmente pelo Instituto Nacional de 

Medicina Legal e Ciências Forenses; 

• Determinar a ativação de um ou mais Centros de 

Recolha de Informação, para recolha de informação 

Antemortem sob a responsabilidade da PJ e do 

INMLCF; 

• Autorizar a remoção de cadáveres ou partes de 

cadáveres do local onde foram etiquetados para as 

Zonas de Reunião de Mortos e destas para os 

Necrotérios Provisórios; 

• Receber a informação das entidades gestoras das Zona 

de Reunião de Mortos e dos Necrotérios Provisórios, 



 

17 
 

PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO DE ESTARREJA 

acerca do número de mortes verificadas e de mortos 

identificados ou por identificar, bem como a 

informação sobre as estruturas organizativas 

instaladas para a intervenção nesses domínios. 

Órgãos de Comunicação Social • Colaborar na divulgação de avisos às populações; 

• Disponibilizar, dentro das suas capacidades, meios e 

equipamento para operações de emergência. 

Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE) / Direção de 

Serviços da Região Centro/Direção 

de Serviços da Região 

Norte/Agrupamentos de Escolas do 

Concelho 

• Evacuação da população escolar em caso de 

emergência e de acordo com o plano de emergência 

interno; 

• Contactar os encarregados de educação da população 

escolar afetada; 

• Disponibilização das instalações para diversos fins 

(pavilhões gimnodesportivos, cantinas, salas para 

briefings dos APC, etc.). 

CP – Comboios de Portugal • Disponibilizar os meios ferroviários considerados 

necessários à constituição de comboios, tendo em 

vista a evacuação de pessoas; 

• Garantir, sempre que possível, a organização de 

comboios sanitários; 

• Disponibilizar oficial de ligação à CMPC; 

• Divulgar ao SMPC o plano de emergência vigente 

para a Linha do Norte; 

• Exercer assessoria técnica especializada à direção do 

Plano, no âmbito das suas competências e atividade 

desenvolvida; 

• Disponibilizar, dentro das suas capacidades, meios e 

equipamento para operações de emergência; 

• Assegurar a disponibilidade de meios humanos para 

integrar Equipas de Avaliação Reconhecimento e 

Recuperação. 

Corpo Nacional de Escutas 

 

• Apoiar as operações da Proteção Civil em 

coordenação com a Divisão de Desporto e Gestão de 

Equipamentos Desportivos; 

• Auxiliar as ações de Intervenção social; 

• Apoiar a instalação e organização dos centros de 

acolhimento da população deslocada; 

• Prestar apoio domiciliário à população desprotegida 

em situações de emergência; 
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• Organizar recolhas e distribuição de alimentos, roupas 

e outros bens; 

• Auxiliar em ações de proteção ambiental; 

• Colaborar na limpeza costeira da poluição de 

hidrocarbonetos resultantes de derrames; 

• Apoiar no salvamento de animais afetados pela 

contaminação do meio ambiente; 

• Colaborar com outras entidades no sentido de apoiar 

pessoas e animais no regresso ao local de origem; 

• Disponibilizar, dentro das suas capacidades, meios e 

equipamento para operações de emergência. 

Concessionários de Autoestradas 

(BRISA A-1, ASCENDI A-25 e A-

29) 

• Promover a reposição das condições de circulação e a 

sua funcionalidade, dentro da sua área de 

responsabilidade; 

• Contribuir para a disponibilização da rede rodoviária 

para utilização de outros meios de transporte 

(aterragens de emergência); 

• Assegurar as comunicações internas via telefone, 

SOS, e operar os equipamentos de telemática; 

• Disponibilizar informações sobre a manutenção e 

recuperação de vias e da operacionalidade dos meios 

de que dispõe, sempre que solicitado; 

• Disponibilizar os painéis digitais informativos 

existentes nas autoestradadas para a divulgação de 

informação pública relevante de operações de 

emergência de proteção civil; 

• Disponibilizar, dentro das suas capacidades, meios e 

equipamento para operações de emergência. 

Radioamadores • Apoio na radiocomunicação de emergência; 

• Funcionam como observadores que reportam através 

dos meios rádios para o SMPC informação útil ao 

acionamento de meios de socorro e salvamento; 

• Asseguram a difusão de informação útil às 

populações. 

Cruz Vermelha Portuguesa • Apoiar a busca e salvamento, socorro e assistência 

sanitária e social; 

• Colaboração na evacuação, transporte de desalojados 

e ilesos; 
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• Colaboração na instalação de alojamentos temporários 

bem como na montagem de postos de triagem no 

levantamento de feridos e cadáveres. 

• Apoiar no apoio psicossocial e na distribuição de 

roupas e alimentos às populações evacuadas; 

• Apoiar os centros de alojamento temporário. 

Forças Armadas • Fornece apoio logístico às forças de proteção e 

socorro, nomeadamente infraestruturas, alimentação e 

montagem de cozinhas e refeitórios de campanha, 

água, combustível e material diverso; 

• Apoio à evacuação de populações em perigo; 

• Disponibilização de infraestruturas para operações 

dos meios aéreos, garantindo apoio logístico e 

reabastecimento de aeronaves, quando exequível; 

• Disponibilização de meios terrestres para ações de 

reconhecimento e avaliação e para transporte de 

pessoal operacional; 

• Colaboração em operações de busca e salvamento, 

socorro imediato e evacuação primária; 

• Colaboração na disponibilização de bens essenciais 

(alojamento, alimentação, higiene, agasalhos, roupas, 

etc.) indispensáveis às vítimas; 

• Colaboração na organização e instalação de campos 

de deslocados, quando necessário; 

• Colaboração no abastecimento de água às populações 

em caso de necessidade imediata. 

• Prestação de apoio logístico às forças de proteção e 

socorro; 

• Recuperar infraestruturas danificadas; 

• Manutenção dos abrigos em campos de deslocados e 

organizar o suporte logístico necessário; 

• Apoiar no reabastecimento de água às populações. 
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2 SISTEMA DE ALERTA E AVISO 

O conceito de alerta é definido como a comunicação de uma emergência feita a qualquer dos 

órgãos operacionais do sistema de proteção civil, por um individuo ou entidade, devendo ser 

acompanhada dos elementos de informação essenciais a um conhecimento perfeito da situação.  

A declaração de situação de alerta no âmbito municipal, é da competência do Presidente da 

Câmara Municipal ou, um Vereador seu substituto. 

A situação de alerta pode ser declarada quando, face à ocorrência ou iminência de ocorrência de 

acidente grave, seja reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou medidas 

especiais de reação. 

2.1 SISTEMA DE ALERTA 

O diretor do plano deverá ser alertado pelo coordenador de emergência do estabelecimento, ou 

quem o substitua, de todas as ocorrências que possam vir a ter consequências no exterior do 

estabelecimento. 

Na sequência de um acidente industrial grave cada empresa tem determinado no respetivo Plano 

de Emergência Interno (PEI), o seu mecanismo de ativação em situação de emergência e respetiva 

estratégia de comunicação/ativação à Autoridade Municipal de Proteção Civil. Neste sentido o 

responsável pelo PEI da empresa afetada, de acordo com a legislação em vigor aquando da 

existência de incapacidade de resolução do acidente, bem como possíveis consequências para o 

exterior, solicita a intervenção das forças de socorro externas. 

Para a situação específica de acidentes industriais, os níveis de emergência estão definidos da 

seguinte forma: 

Em função do impacto exterior as empresas: 

• CATEGORIA 1: Acidente que não ultrapassa o recinto da fábrica. 

• CATEGORIA 2: Acidente com fuga de gás toxico, inflamável ou explosivo que poderá 

atingir as fabricas vizinhas mas não atinge a população. 

• CATEGORIA 3: Acidente com fuga de gás toxico, inflamável ou explosivo que possa 

afetar a população. 

 

Em função do acidente no momento da comunicação - Código de Cores: 

• VERDE – situação controlada 

• AMARELO – situação controlável por meios internos 

• VERMELHO – situação não controlável por meios internos 
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Deverão ainda ser comunicados de imediato os incidentes relacionados com fontes de perigo de 

acidentes graves, libertações de gases ou vapores tóxicos ou inflamáveis, independentemente de 

não ser previsível que venha a ser necessária a ativação do PEExt de Estarreja. 

Salienta-se ainda, a importância de avisar todas as empresas que confinam com os 

estabelecimentos Seveso, na área do Complexo Químico de Estarreja. 

 

2.1.1 Forma De Alerta 

Esta comunicação de emergência é feita usando preferencialmente os rádios portáteis, no canal 

específico que permite a ligação com os estabelecimentos vizinhos e com os principais 

intervenientes a nível do Plano de Emergência Externo de Emergência. Caso esta via de 

comunicação não se encontre operacional, a comunicação deve ser feita via telefone (rede fixa e 

móvel). O diagrama da rede rádio de Proteção Civil de Estarreja encontra-se no Anexo V do 

presente Plano. 

 

2.1.2 Identificação Do Responsável Pelo Alerta 

 

Tabela 23 - Identificação e contacto dos responsáveis pelo alerta 

EMPRESA NOME CARGO CONTACTO 

Ar Liquido Sónia Fonseca Responsável 961273037 

André Paluch Substituto 968618217 

BONDALTI Diogo Mendes Responsável   919 004 985 

 

 David Lopes Substituto 961314296 

Cires Pedro Gonçalves Responsável 966045718 

Paulo Resende Substituto 963048746 

DOW Luciana Iaconis Responsável 932144556 

NCD Stacy Morgado Responsável 962658885 

 

2.1.3 Modelo De Comunicado 

O modelo de comunicado/mensagem tipo de acidente com a informação que deverá ser dada ao 

Serviço Municipal de Proteção Civil, por parte dos coordenadores de emergência do 

estabelecimento, para comunicação de acidentes segue as orientações do anexo VI. 

Após receber a informação da ocorrência de um acidente grave, com origem no CQE, o Diretor 

do Plano terá assim informações quanto à natureza do acidente, os danos e/ou vítimas previstas e 
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as ações desenvolvidas pela empresa acidentada. Em função das informações relatadas, convocará 

os APC adequados às situações, para se dirigirem ao PCO estabelecido. 

O responsável do estabelecimento afetado deverá disseminar periodicamente toda a informação 

pertinente e mais pormenorizada a todas as entidades intervenientes pelos meios considerados 

mais apropriados, como telemóvel, telefone fixo, rádio de proteção civil, correio eletrónico, fax 

ou mensagem escrita. 

Nesta fase, que ocorre nas primeiras horas após um acidente grave ou catástrofe, desenvolvem-se 

ações de resposta com o objetivo de minimizar as consequências ao nível dos cidadãos, do 

património e do ambiente. Devendo os responsáveis pelo estabelecimento partilhar informação 

sobre os métodos de avaliação das áreas em risco na envolvente do estabelecimento. 

Numa situação de emergência num dos estabelecimentos do CQE, a comunicação de uma 

emergência aos estabelecimentos vizinhos é efetuada pelo Coordenador da Emergência, após 

análise do acidente em causa, caso seja previsível que o acidente em causa possa vir a afetar o 

normal funcionamento de algum destes estabelecimentos vizinhos, ou caso seja tomada a decisão 

por parte do estabelecimento afetado de ativar o Protocolo de Atuação em caso de Emergência 

Estabelecidos com Entidades Vizinhas, de forma a solicitar reforço de meios no combate ao 

acidente em causa.  

Esta comunicação de emergência é feita usando preferencialmente os rádios portáteis, no canal 

específico que permite a ligação com os estabelecimentos vizinhos e com os principais 

intervenientes a nível do Plano de Emergência Externo de Emergência. 

 

2.2 SISTEMA DE AVISO 

O sistema de aviso à população é adotado, de acordo com a extensão da zona afetada, do tipo de 

acidente, da dimensão e dispersão geográfica da população. 

A transmissão de toda a informação útil à população será feita através de um sistema de aviso 

composto por diferentes meios de difusão da informação, que podem ser utilizados separadamente 

ou em simultâneo:  

• Megafones portáteis; 

• Difusão de instruções por altifalantes dos veículos das forças de segurança; 

• Rádio Voz da Ria (frequência 90.2 FM) e outros meios de comunicação social; 

• Redes sociais da Câmara Municipal. 
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Toda a informação disponibilizada pelo Gabinete de Comunicação será sempre elaborada pela 

CMPC com assessoria técnica do SMPC e do estabelecimento sinistrado. 

 

As comunidades locais devem ser informadas sobre: 

• Zonas potencialmente afetadas; 

• Medidas de autoproteção; 

• Itinerários de evacuação; 

• Locais de concentração; 

• Locais de abrigo para onde se devem dirigir e o que devem levar consigo. 
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3 ORGANIZAÇÃO 

Todos os meios a empenhar no teatro de operações para efeitos da atribuição da missão e 

articulação do fluxo e os canais de comunicações, devem apresentar-se na Zona de Concentração 

e Reserva, definida no plano. 

3.1 ZONAS DE INTERVENÇÃO 

A resposta operacional desenvolve-se na área do concelho de Estarreja que pode conter Zonas de 

Intervenção (ZI). Em função das informações obtidas através das ações de reconhecimento e 

avaliação técnica e operacional, a delimitação geográfica inicial da ZI poderá ser alterada. 

As zonas de intervenção configuram-se como áreas circulares, de amplitude variável e 

adaptadas às circunstâncias e à configuração do terreno, podendo compreender zonas de 

sinistro, zonas de apoio, zonas de concentração e reserva e zonas de receção de reforços. 

As zonas de sinistro e de apoio são constituídas nas áreas consideradas de maior perigo. 

As zonas de apoio e as zonas de concentração e reserva podem sobrepor-se em caso de 

necessidade. 

 

Nos termos do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), a ZI pode 

compreender as de Sinistro (ZS), Zonas de Apoio (ZA), Zonas de Concentração e Reserva (ZCR) 

e Zona de Receção de Reforços (ZRR). 

No âmbito deste plano, evidencia-se sobretudo as Zonas de Sinistro e as Zonas de Concentração 

e Reserva, sendo a ZS, a superfície na qual se desenvolve a ocorrência, de acesso restrito, onde 

se encontram os meios necessários à intervenção direta e com missão atribuída, sob 

responsabilidade do COS e a ZCR a zona onde se localiza o Teatro de Operações (TO), 

temporariamente meios e recursos disponíveis sem missão imediata e nas quais se mantém um 

sistema de apoio logístico às forças. 
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A zona de sinistro (ZS) é o local onde se desenvolve a ocorrência, de acesso restrito, onde se 

encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta, sob a responsabilidade 

exclusiva do PCO, dentro do perímetro de segurança estabelecido. 

As Zonas de Sinistro consideradas integram, as áreas mais fortemente afetadas pelos acidentes 

graves, sendo as seguintes: 

• ZS1 – Zona Industrial, constituída pelas áreas ocupadas pelos estabelecimentos industriais 

existentes na envolvente do Complexo Químico de Estarreja 

• ZS2 – Aglomerados populacionais do município de Estarreja. Esta zona pode ser constituída 

pelos diferentes aglomerados populacionais, em função dos efeitos químicos da passagem de 

uma nuvem de substâncias perigosas e das condições meteorológicas. 

 

3.1.1 Zona De Concentração E Reserva 

As ZCR são zonas junto ao TO, de configuração e amplitude variáveis e adaptada às 

circunstâncias e condições do tipo de ocorrência, onde se localizam temporariamente meios e 

recursos disponíveis sem missão imediata atribuída e nas quais se mantém um sistema de apoio 

logístico e assistência pré-hospitalar às forças de intervenção. 

Nas ZCR podem ser consideradas diferentes áreas de acordo com o tipo e dimensão da ocorrência, 

nomeadamente: 

• Área de reserva – local ou locais onde se localizam os meios e recursos sem missão 

imediata atribuída e que constituem a reserva estratégica;   

• Área de reabastecimento – local ou locais onde se realizam as operações de 

reabastecimento de combustíveis, água, equipamentos, consumíveis e outros 

considerados necessários ao suporte da ocorrência; 

TO

ZCR

ZA

ZS

Figura 6 - Zonas de Intervenção 
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• Área de alimentação – local ou locais onde se procede à alimentação das forças e/ou 

preparação das refeições para distribuição aos meios em intervenção na ZS; 

• Área de descanso e higiene – local ou locais onde se asseguram as condições de descanso 

e higiene aos operacionais;   

• Área de apoio sanitário – local ou locais onde é instalado o apoio sanitário aos 

operacionais envolvidos na ocorrência;   

• Área de manutenção – local ou locais onde se providencia a manutenção dos 

equipamentos;   

• Área médica – local ou locais para instalação do Posto Médico Avançado (PMA) e/ou 

outras estruturas de assistência pré hospitalar no TO. 

 

DESIGNAÇÃO LOCAL 
COORDENADAS 

(WGS84) 

ZCR área de reserva  • Centro de Negócios do 

Eco Parque Empresarial 

de Estarreja 

 

• Espaço do Antigo Aterro 

sanitário 

 

• Terreno junto ao 

Complexo de Desporto e 

Lazer 

• 40°46'26.32"N 

8°35'20.52"W 

 

 

 

• 40°47'14.08"N 

8°32'59.10"W 

 

• 40°45'43.87"N 

8°34'10.50"W 

ZCR área de 

reabastecimento 

• Associação Humanitária 

dos Bombeiros 

Voluntários de Estarreja 

 

• Outro local a designar 
 

• 40°45'39.03"N 

8°34'21.59"W  

ZCR área de alimentação • Associação Humanitária 

dos Bombeiros 

Voluntários de Estarreja 

 

• Ciclo Criativo 

• 40°45'39.03"N 

8°34'21.59"W 

 

 

• 40°45'26.91"N 

8°34'25.90"W 

ZCR área de descanso e 

higiene 

• Associação Humanitária 

dos Bombeiros 

Voluntários de Estarreja 

 

• Ciclo Criativo 

• 40°45'39.03"N 

8°34'21.59"W 

 

 

• 40°45'26.91"N 

                8°34'25.90"W 

ZCR área de apoio sanitário • Associação Humanitária 

dos Bombeiros 

Voluntários de Estarreja 

 

• 40°45'39.03"N 

8°34'21.59"W 

 

 

• 40°45'26.91"N 



 

27 
 

PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO DE ESTARREJA 

• Ciclo Criativo 

 

• Complexo de Desporto e 

Lazer 

8°34'25.90"W 

 

• 40°45'10.22"N 

8°34'15.55"W 

ZCR área de manutenção • Associação Humanitária 

dos Bombeiros 

Voluntários de Estarreja 

• 40°45'39.03"N 

8°34'21.59"W 

 

ZCR área médica • Centro de Negócios do 

Eco Parque Empresarial 

de Estarreja 

 

• Terreno do Antigo Aterro 

sanitário 

 

 

• UCSP Estarreja 

 

 

• Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga – Unidade 

de Estarreja 

• 40°46'26.32"N 

8°35'20.52"W 

 

 

 

• 40°47'14.08"N 

8°32'59.10"W 

 

 

• 40°45'37.54"N 

8°34'28.53"W 

 

 

• 40°44'51.86"N 

  8°34'4.04"W 

 

3.2 ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Nos quadros seguintes são apresentadas, de forma sucinta, as áreas de intervenção básicas da 

organização geral das operações, identificando para cada uma qual a prioridade de ação, a 

estrutura de coordenação e a constituição e missão dos serviços e APC, bem como dos organismos 

e entidades de apoio intervenientes. 

3.2.1 Reconhecimento E Avaliação 

3.2.1.1 Equipas De Reconhecimento E Avaliação Da Situação 

Entidade Coordenadora: Centro de Coordenação Operacional - Comandante das Operações de 

Socorro (COS) 

Entidades Intervenientes: 

• Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal (CBSS); 

• Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra (CBSC); 

• Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira (BV SMF); 

• Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa (RSB) 

• Guarda Nacional Republicana; 

• Instituto Nacional de Emergência Médica; 

• Polícia de segurança Pública (PSP); 
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• Forças Armadas (FFAA);  

• Força Especial de Proteção Civil; 

• Outros Corpos de Bombeiros, desde que dotados dos equipamentos necessários. 

Prioridades de ação:   

• Percorrer a ZS; 

• Recolher informação específica sobre as consequências do evento em causa; 

• Identificar áreas de intervenção prioritárias; 

• Identificar necessidades prioritárias; 

• Elaborar Relatórios Imediatos de Situação.   

 

As Equipas de Reconhecimento da Situação (ERAS) são constituídas após o acidente para 

reconhecimento do sinistro. Caracterizam-se pela sua grande mobilidade e capacidade técnica, 

recolhendo informação específica sobre as consequências do evento em causa, nomeadamente no 

que se refere a: 

 

✓ Confirmar, pelos meios disponíveis, a eventual presença de agentes NRBQ no local do 

incidente; 

✓ Articular todos os aspetos pertinentes com as Forças e Serviços de Segurança (FSS) 

presentes no local; 

✓ Solicitar meios adicionais de deteção sempre que, com os meios disponíveis no local, não 

seja possível confirmar qual o agente NRBQ em causa; 

✓ Quando necessário, propor superiormente o despacho de meios específicos para proceder 

às ações de isolamento e contenção, recolha, transporte e descontaminação;  

✓ Locais com maior número de sinistrados; 

✓ Locais com maiores danos no edificado; 

✓ Estabilidade e operacionalidade das infraestruturas. 

• As ERAS elaboram o RELIS que, em regra, deverá ser escrito, podendo, 

excecionalmente, ser verbal e passado a escrito no mais curto espaço de tempo possível 

e comunicado ao PCO.  

 

Composição e Equipamento:   

 a) Pessoal    
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• Cada ERAS é constituída por 4 elementos (mínimo) a designar de acordo com a missão 

específica que lhe for atribuída e um veículo; 

• O chefe da ERAS é o elemento mais graduado da equipa; 

• As entidades integrantes das ERAS podem variar em função das circunstâncias e do local 

onde decorre o incidente, podendo incorporar elementos dos estabelecimentos SEVESO. 

 b) Equipamento 

• Por forma a garantir o cumprimento da sua missão, as ERAS deverão ser dotadas de: 

✓ Meios de transporte com capacidade tática (preferencialmente); 

✓ Equipamento de comunicações rádio e móvel, preferencialmente que cumpram 

os requisitos da Diretiva ATEX; 

✓ Equipamento de Proteção Individual (EPI) classe A e classe C; 

✓ Kit de alimentação e primeiros socorros; 

✓ Equipamento de deteção para agentes NRBQ – equipamento de descontaminação 

ligeiro; 

✓ Meios de monitorização da atmosfera de produtos químicos específicos e 

explosivímetros; 

✓ Equipamento informático; 

✓ Equipamento fotográfico; 

✓ Equipamento de georreferenciação; 

✓ Cartografia.   

As ERAS poderão ser acionadas pelo COS em articulação com o CDOS. 

 

3.2.1.2 Equipas De Avaliação Técnica 

Entidade Coordenadora: Posto de Comando Municipal (PCMun) 

Entidades Intervenientes: 

✓ Câmara Municipal de Estarreja; 

✓ Entidades gestoras de infraestruturas de relevância operacional; 

Prioridades de ação:   

✓ Percorrer as ZS; 

✓ Recolher informações específicas sobre a operacionalidade de estruturas; 
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✓ Elaborar relatórios imediatos de situação. 

 

As EAT reconhecem e avaliam a estabilidade e operacionalidade de estruturas, comunicações e 

rede, tendo em vista o desenvolvimento das operações, a segurança do pessoal e das populações, 

e o restabelecimento das condições mínimas de vida. 

As EAT elaboram relatórios que, em regra, deverão ser por escrito, podendo, excecionalmente, 

serem verbais e passado a escrito no mais curto espaço de tempo possível. 

Composição e Equipamento:   

 a) Pessoal    

• Cada ETA é constituída por 2 elementos (mínimo) a designar de acordo com a missão 

específica que lhe for atribuída e um veículo; 

• O chefe da ETA é o elemento mais graduado da equipa; 

• As entidades integrantes da ETA podem variar em função das circunstâncias e do local 

onde decorre o incidente. 

 b) Equipamento 

• Por forma a garantir o cumprimento da sua missão, a ETA deverá ser dotada do seguinte 

equipamento: 

✓ Meios de transporte com capacidade tática (preferencialmente); 

✓ Equipamento de comunicações rádio e móvel; 

✓ Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

✓ Equipamento informático (computador portátil ou tablet com facilidade de 

acesso à internet); 

✓ Equipamento fotográfico; 

✓ Kit de alimentação e primeiros socorros; 

✓ Equipamento de georreferenciação; 

✓ Cartografia; 

✓ Equipamento diverso de sinalização de infraestruturas (cordas, tinta, spray, 

etc.). 

 Acionamento: As EAT são acionadas à ordem do PCO, que trata a informação recebida pelas 

equipas. 
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3.2.2 Logística 

A área de intervenção logística tem como objetivo a disponibilização de meios materiais e 

recursos que venham a ser necessários durante uma emergência, para apoiar os Agentes de 

Proteção Civil, nas ações de controlo e mitigação da mesma. Assim como, prestar apoio às 

populações de modo a garantir o acesso a bens essenciais de sobrevivência e o seu alojamento 

temporário. 

No apoio logístico às forças de intervenção e à população deverão constar 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. 

Estes meios abrangem os recursos próprios do Serviço Municipal de Proteção Civil ou outros 

recursos humanos ou materiais, que possam ser requisitados pelo Serviço Municipal de Proteção 

Civil, quer de entidades públicas, quer instituições de solidariedade social, quer privadas. 

 

3.2.2.1 Apoio Logístico Às Forças De Intervenção 

O apoio logístico às forças de intervenção envolvidas no controlo e mitigação de uma emergência 

compreende um conjunto de tarefas essenciais ao desenvolvimento das missões das forças de 

intervenção, em diversas áreas. 

 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

CME - Serviço Municipal de Proteção Civil  

FORÇAS INTERVENIENTES Entidades apoio eventual 

Câmara Municipal de Estarreja: 

- Serviço Municipal de Proteção Civil 

- Divisão Económica e Financeira 

 

Todos os agentes de Proteção Civil que são intervenientes nas 

operações de socorro. 

 

 

Serviços de água e saneamento; 

Operadores de telecomunicações; 

Fornecedores de energia e gás; 

Operadores de Transportes; 

Administração Regional de Saúde do 

Centro (ARS Centro); 

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Estarreja; 

Autoridade de Saúde do ACES do 

Baixo Vouga; 

Bombeiros Voluntários de Estarreja; 

Corpo Nacional de Escutas; 
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Forças Armadas; 

Fornecedores públicos ou privados de 

equipamentos e outros bens materiais 

necessários; 

Guarda Nacional Republicana; 

Juntas de Freguesia; 

Organismos e entidades de apoio. 

PRIORIDADES DE AÇÃO 

Planear e implementar as medidas necessárias ao reforço de bens e recursos de primeira necessidade; 

Assegurar a satisfação das 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. 

INSTRUÇÕES ESPECIFICAS 

Garantir a instalação da tenda de campanha na zona de apoio; 

Indicar o número de elementos dos agentes de proteção civil envolvidos no controlo da emergência; 

Contactar as empresas ou entidades fornecedoras, de modo a obter a presença de recursos necessários; 

Constituir uma área de repouso na zona de concentração e reserva para os agentes de proteção civil; 

Poderão ser constituídos nas instalações dos Centros de Saúde e das Entidades e Organismos de Socorro, 

postos de fornecimento de material sanitário através de requisição, devendo os pedidos dar entrada na 

CMPC; 

Coordenar e supervisionar as ações das entidades e organismos de apoio, em função da situação no 

terreno; 

Avaliar os danos provocados pela emergência. 

 

3.2.2.2 Apoio Logístico À População 

No apoio logístico às populações para fazer face a um acidente grave com origem no complexo 

químico, devem ser estabelecidos os meios e entidades responsáveis pela receção e 

acompanhamento de vítimas e desalojados, sendo identificadas as necessidades das populações, 

de modo a garantir o acesso a bens essenciais de sobrevivência. 

Para garantir uma rápida reposição da normalidade, na fase de reabilitação, devem ser criados 

mecanismos e ações destinadas à obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento de 

donativos. 

 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 



 

33 
 

PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO DE ESTARREJA 

CME - Serviço Municipal de Proteção Civil  

FORÇAS INTERVENIENTES ENTIDADES APOIO EVENTUAL 

Câmara Municipal de Estarreja: 

- Serviço Municipal de Proteção Civil; 

- Divisão Económica e Financeira 

Corpos de Bombeiros; 

Cruz Vermelha; 

Forças Armadas; 

Juntas de Freguesia; 

Representante da Autoridade de Saúde Concelhia. 

Serviços de água e saneamento; 

Operadores de telecomunicações; 

Fornecedores de energia e gás; 

Rede Social de Estarreja; 

Operadores de Transportes; 

Escuteiros; 

Empresas de restauração e bebidas. 

PRIORIDADES DE AÇÃO 

• Assegurar a ativação e manutenção de Zonas de Concentração e Apoio às Populações (ZCAP) 

e informar as forças de socorro e os cidadãos da sua localização através dos canais disponíveis 

e mais apropriados; 

• Garantir a criação de centros de alojamento temporários; 

• Definir e estabelecer os procedimentos e instruções de coordenação das atividades de gestão 

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

aquando da ativação do plano de emergência; 

• Promover a celebração de protocolos com as entidades detentoras dos recursos e equipamentos 

necessários às operações de proteção civil; 

• Definir um sistema de requisição para as situações de emergência; 

• Gerir e controlar os tempos de utilização dos recursos e equipamentos; 

• Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos; 

• Supervisionar o dispêndio diário com meios e recursos em alimentação e alojamento. 

INSTRUÇÕES ESPECIFICAS 

Garantir a instalação da tenda de campanha na zona de apoio; Receber e distribuir à população 

agasalhos, bebidas, alimentos ou bens 

de primeira necessidade, quando 

solicitado; 

Fornecimento da alimentação, abrigo provisório e agasalho das 

populações afetadas, através de verbas disponibilizadas 

superiormente para o efeito; 

Contactar as empresas ou entidades fornecedoras, de modo a 

obter a presença de recursos necessários; 

No caso de se revelar necessário movimentar população, 

constituir centros de alojamento para a população afetada; 
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Poderão ser constituídos nas instalações dos Centros de Saúde 

e das Entidades e Organismos de Socorro, postos de 

fornecimento de material sanitário através de requisição, 

devendo os pedidos dar entrada na CMPC. 

Se necessário promover e gerir uma campanha de recolha de 

fundos externos para ajudar a suprir as necessidades da 

população; 

Assegurar a constituição de equipas 

técnicas para a receção, atendimento, 

transporte e encaminhamento da 

população nas ZCAP. 
Coordenar e supervisionar as ações das entidades e 

organismos de apoio, em função da situação no terreno; 

Avaliar os danos provocados pela emergência; 

Dar apoio psicológico à população afetada; 
Reabilitação dos serviços mínimos 

essenciais. 
Receção de voluntários: os voluntários, cuja colaboração seja 

aceite a título benévolo, devem apresentar-se nas Juntas de 

Freguesia e nos quartéis de Bombeiros da área da residência, se 

outros locais não forem divulgados. 

 

 

Zonas de Concentração e Apoio à População 

As ZCAP são uma resposta de caráter universal e constituem um local seguro para indivíduos e 

famílias, afetados por uma emergência ou desastre grave, poderem pernoitar ou descansar e pode 

oferecer, entre outras, alimentação, bebidas, cobertores, instalações sanitárias, sentimento de 

segurança, apoio psicossocial e informações sobre o desenvolvimento das operações de socorro. 

A população será informada da localização das ZCAP sempre que se efetuar um aviso de ativação 

do PEExt de Estarreja. 

Tabela 24 - Zonas de Concentração e apoio à população 

DESIGNAÇÃ

O 
LOCAL 

COORDENADAS 

(WGS84) 

ÁREA 

(M2) 

SITUAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO 

ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

ZCAP Escola 

Secundária de 

Estarreja  

União de 

Freguesias 

de 

Beduído e 

Veiros 

40°45'28.79"N 

8°34'7.11"W 

1366 Ativo Parque Escolar 

ZCAP EB 2,3 

Padre Donaciano 

A.F.   

União de 

Freguesias 

de 

Beduído e 

Veiros 

40°45'47.62"N 

8°34'29.33"W 

775 Ativo Ministério da 

Educação 

ZCAP Escola EB 

2,3 Prof. Dr. Egas 

Moniz 

Avanca  40°48'38.42"N 

8°34'38.44"W 

Em 

remodelação 
Ativo  
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ZCAP Pavilhão 

Municipal 

Adelino Dias 

Costa 

Avanca 40°48'34.47"N 

8°34'36.33"W 

1000 Ativo Associação Artística 

de Avanca 

ZCAP Escola EBI 

de Pardilhó 

Pardilhó 40°47'53.59"N 

8°37'23.56"W 

775 Ativo Ministério da 

Educação 

ZCAP Pavilhão 

do Ciclo Criativo 

União de 

Freguesias 

de 

Beduído e 

Veiros 

40°45'27.26"N 

8°34'25.98"W 

231 Ativo Município de 

Estarreja 

ZCAP Pavilhão 

Desportivo de 

Veiros 

União de 

Freguesias 

de 

Beduído e 

Veiros 

40°45'3.78"N 

8°36'44.22"W 

2560 Ativo Município de 

Estarreja 

ZCAP Pavilhão 

Municipal de 

Estarreja 

União de 

Freguesias 

de 

Beduído e 

Veiros 

40°45'15.73"N 

8°33'56.68"W 

1056 Ativo Município de 

Estarreja 

 

3.2.3 Comunicações 

Após a ativação do PEI, da empresa afetada, compete ao COS estabelecer o plano de 

comunicações para o teatro de operações, sendo estas realizadas via rádio, através das redes de 

cada agente de proteção civil. 

 

 

 

 

 O Diretor do plano deverá fornecer ao longo do tempo todas as informações disponíveis, 

nomeadamente no que diz respeito às potenciais áreas de risco. 

O PCO é o local onde se encontram os meios de comunicação adequados à coordenação do PEExt 

de Estarreja, onde se centralizam as comunicações com os diversos grupos de intervenção e com 

o exterior. A comunicação entre o PCO e os centros de alojamento de populações estabelecidos 

será efetuada através de meios de telecomunicações públicas e privativas. As de uso público serão 

os telefones (fixo e móvel) e telefax e, as privativas incluem a Rede Estratégica de Proteção Civil 

(REPC), a Rede Operacional de Bombeiros (ROB), o Sistema Integrado de Redes de Emergência 

e Segurança de Portugal (SIRESP) e as redes privadas de cada agente de Proteção Civil.  

Os radioamadores licenciados podem ser chamados a colaborar no sistema de comunicações 

operacionais de apoio ao PEE, sob a coordenação da equipa funcional de comunicações do SMPC. 

Fonte de 

Informação 

CMPC / Bombeiros 

Voluntários de 

Estarreja 

Ativação do Plano 

de Emergência 

Externo 

Serviços 

Operacionais 

Figura ??- Organograma de Comunicações Figura 7 - Organograma de comunicações 
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Em caso de necessidade, será montado um serviço de estafetas motorizado (com elementos das 

forças intervenientes ou entidades de apoio eventual) que a partir do Posto de Comunicações, 

faria as ligações escritas ou verbais, necessárias por este meio, entre as Entidades e Organismos 

intervenientes nas operações de Emergência. 

Inicialmente será definido no Posto de Comando Operacional, e comunicado a todos os 

participantes, o Plano de Comunicações, assim como os canais e frequências de rádio a utilizar. 

A informação a fornecer ao SMPC deverá conter: a descrição da situação de emergência e 

estimativa da extensão previsível do acidente e de possíveis consequências, nomeadamente no 

que concerne às áreas de risco.  

O contato do Responsável de Segurança da empresa afetada manter-se-á periodicamente com o 

Diretor do PEE, através do SMPC, numa perspetiva de garantir a transmissão da evolução do 

sinistro.   

A informação às entidades que constituem a CMPC será difundida pelo Diretor do PEE através 

dos oficiais de ligação e pelas redes próprias (Anexo V). 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Comandante de Operações de Socorro (COS) 

FORÇAS INTERVENIENTES APOIO EVENTUAL 

Câmara Municipal de Estarreja 

Corpos de Bombeiros 

Forças de Segurança 

FFAA 

INEM 

Operadores de telecomunicações 

Radioamadores 

 

OBJETIVOS A ASSEGURAR PELA ÁREA DE INTERVENÇÃO DE COMUNICAÇÕES 

• Garantir as comunicações entre o Diretor do PEExt, o Operador, o Posto de Comando e as 

entidades intervenientes; 

• Garantir a elaboração de um plano de comunicações, onde se identifiquem os recursos e 

procedimentos, que permite à estrutura de comando dispor dos meios de telecomunicações para 

garantir o efetivo exercício das funções de comando e controlo; 

•  Assegurar os requisitos mínimos de troca de informação, com as entidades sem meios próprios 

de comunicação. 

INSTRUÇÕES ESPECIFICAS 

Manter operacionais os meios de comunicação disponíveis: Rede Rádio de Proteção Civil, Rede móvel 

(incluindo dois telefones satélite) e Rede fixa. 
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Assegurar a formação e treino dos operadores de comunicações. 

 

O acesso à Rede de Emergência de Proteção Civil por parte dos Serviços Municipais de Proteção 

Civil, Agentes de Proteção Civil, Organismos e Entidades de Apoio é regulado de acordo com o 

disposto na respetiva NEP em vigor, da ANEPC. Os Corpos de Bombeiros, as Forças de 

Segurança, o Instituto de Emergência Médica e as Forças Armadas, entre outros possuem redes 

de telecomunicações próprias. 

Ao ser notificado de uma emergência pelo Responsável de Segurança da empresa sinistrada, o 

Diretor do PEE entrará em contacto com os elementos do SMPC com o objetivo de articular os 

elementos e recursos indispensáveis à logística e combate ao sinistro, através da rede telefónica 

móvel. 

Nos locais de intervenção de combate ao sinistro, as comunicações entre os diferentes agentes de 

proteção civil serão feitas oralmente ou, na ausência deste, via rádio. 
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Figura 8 - Organograma de comunicações 
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3.2.4 Informação Pública 

Os procedimentos referentes à informação pública deverão garantir que a Estrutura de 

Coordenação Operacional emite comunicados de aviso à população, identificar quais as entidades 

intervenientes, que garantam o desencadear de procedimentos de aviso direto à população, nas 

diferentes zonas de intervenção, assegurar a realização periódica de briefings aos órgãos de 

comunicação social e garantir a disponibilização de linhas telefónicas para prestar informações à 

população. 

 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Diretor do Plano 

FORÇAS INTERVENIENTES ENTIDADES APOIO EVENTUAL 

Comandante das Operações de Socorro 

CME: 

- Serviço Municipal de Proteção Civil; 

- Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo; 

GNR 

Bombeiros Voluntários de Estarreja 

Rádio Voz da Ria 

Outros meios de comunicação social 

PRIORIDADES DE AÇÃO 

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

adotar as instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais convenientes (números de 

telefone, 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); 

Os procedimentos a estabelecer devem ser claros quanto à utilização de equipamentos sonoros ou outros 

para aviso das populações. 

Garantir a relação com os órgãos de comunicação social (OCS) e preparar, com periodicidade 

determinada, comunicados a distribuir. 

INSTRUÇÕES ESPECIFICAS 

Transmitir toda a informação útil à população, através das redes sociais da CME, Juntas de Freguesia da 

área afetada, site da CME. Deverão ser utilizados também megafones portáteis, Rádio Voz da Ria e 

outros meios de comunicação social disponíveis; 

Após o acionamento do PEE, o SMPC recorrerá à colaboração do Gabinete de Comunicação da Câmara 

Municipal de Estarreja, que apoiará em todos os mecanismos de informação pública, no sentido de serem 

difundidas as informações relativas ao evoluir da situação e às instruções referentes às medidas a tomar 

pelas populações; 
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Toda a informação prestada a entidades/pessoas externas, deverá ser discutida e aprovada pela CMPC 

e COS; 

Preparar a informação escrita e, se possível, e entendido como útil, informação fotográfica para 

distribuição aos órgãos de Comunicação Social; 

Assegurar que todos os estabelecimentos públicos suscetíveis de serem afetados por um acidente grave 

envolvendo substâncias perigosas com origem num estabelecimento de nível superior de perigosidade 

sejam regularmente informados sobre as medidas de autoproteção a tomar. 

Anotar todos os acontecimentos relativos a comunicações: hora a que são efetuados os contactos e a 

receção de chamadas externas, e conteúdo da comunicação; 

Manter e arquivar toda a documentação que venha a ser desenvolvida durante a ativação do Plano; 

As forças de segurança deverão impedir qualquer fuga de informação para o exterior e limitar a captação 

de imagens ou sons por parte dos Meios de Comunicação Social para além do estabelecido pelo Gabinete 

de Comunicação da CME; 

Na fase de reabilitação deverão ser dadas instruções para o regresso de populações evacuadas, sobre 

estradas intransitáveis e alternativas, as zonas de apoio e facultados os números de telefone e locais de 

contacto para receção de donativos. 

 

A CMPC é responsável por organizar e validar a informação pública, onde será incluída 

informação sobre medidas de autoproteção, pontos de encontro, restrições e outra 

informação que seja pertinente de ser difundida à população. 

Os avisos e comunicados à população serão realizados através órgãos de comunicação 

social, meios próprios (web, editais, etc…), avisos paroquiais, linha informativa criada 

para o efeito e através de viaturas com equipamento sonoro. 

  

3.2.5 Confinamento E/Ou Evacuação 

O confinamento e/ou evacuação da população é decretada sempre que a presença de pessoas nos locais 

afetados possa pôr em risco as suas vidas ou, que a sua presença possa prejudicar as ações de socorro e 

controlo do sinistro. 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

GNR  

FORÇAS INTERVENIENTES ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

GNR Transdev 
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Serviço Municipal de Proteção Civil 

Corpos de Bombeiros 

Câmara Municipal de Estarreja 

Operador  

Auto Viação da Murtosa 

PRIORIDADES DE AÇÃO 

Avaliar as necessidades face ao sinistro e definir a estratégia de evacuação; 

Assegurar meios de transporte para a evacuação dos cidadãos; 

Assegurar os locais de abrigo em cada freguesia; 

Definir e promover a abertura de corredores de circulação de emergência. 

INSTRUÇÕES ESPECIFICAS 

O confinamento e/ou a evacuação é proposta pelo COM em consonância com o COS e validada pela 

autoridade política de proteção civil; 

A empresa autocarros assegura a cedência de autocarros para a movimentação da população. 

GNR 

Coordenar as ações necessárias à abertura de corredores de circulação de emergência, controlo de acesso 

às áreas afetadas e controlo de tráfego, para garantir a segurança das pessoas a evacuar; 

Comunicar a evacuação a todos os ocupantes da zona do sinistro; 

Dirigir os ocupantes das zonas a evacuar até ao local de concentração; 

Manter a ordem pública e tranquilizar as pessoas no ponto de concentração; 

Limitar as informações a prestar às pessoas evacuadas ao estritamente definido pela Chefia. 

COS 

Coordenar as ações necessárias à abertura de corredores de circulação de emergência, controlo de acesso 

às áreas afetadas e controlo de tráfego; 

Comunicar a evacuação às equipas de emergência dos estabelecimentos. 

BOMBEIROS 

Comunicação da evacuação aos ocupantes de edifícios e áreas afetadas; 

Dirigir os ocupantes de zonas sinistradas até às saídas, encaminhando-as para as Forças de Segurança no 

exterior de instalações; 

Realizar rondas de controlo de cada zona sinistrada, assegurando que todos os ocupantes foram 

evacuados; 

Na presença de ocupantes com dificuldades de locomoção ou outra deficiência, auxiliá-los na evacuação. 

O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas deve ser controlado pelas forças de 

segurança, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego. 
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A Câmara Municipal de Estarreja dispõe de 6 autocarros com as seguintes capacidades: 

• 1 Autocarro de 55 lugares (apto para o transporte de crianças); 

• 1 Autocarro de 33 lugares (apto para o transporte de crianças); 

• 3 Autocarros de 27 lugares (um apto para transporte de crianças); 

• 1 Autocarro de 19 lugares. 

 

A definição dos locais de concentração que servirão de abrigos temporários corresponde ao local 

onde a população se reúne perto da área onde se encontra, desde que permita a sua deslocação 

com meios próprios. Os locais devem coincidir, sempre que possível, com estruturas fixas bem 

conhecidas, como campos de futebol, pavilhões gimnodesportivos ou praças públicas. As 

populações das Escolas, Hospitais, Lares, Casas de Repouso e outras estruturas semelhantes, 

quando necessário serão evacuadas diretamente para as ZCAP. 

Tabela 25 - Zonas de Concentração Locais 

DESIGNAÇÃO LOCAL COORDENADAS 

(WGS84) 

PE Parque Desportivo da 

Associação Atlética de Avanca 

Avanca 40°48'40.01"N 

8°36'20.26"W 

PE Largo da Igreja Avanca 40°48'19.46"N 

  8°34'20.23"W 

PE Capela de Santa Ana – Água 

Levada 

Avanca 40°49'45.62"N 

8°32'16.14"W 

PE Centro de Pardilhó Pardilhó 40°47'46.33"N 

  8°37'28.45"W 

PE Pavilhão de Pardilhó 

Saavedra Guedes 

Pardilhó 40°47'41.99"N 

  8°37'11.76"W 

PE Parque Infantil de Santo Amaro União das Freguesias de 

Beduído e Veiros 

40°46'13.25"N 

  8°33'13.36"W 

PE Clube Desportivo de Estarreja União de Freguesias de 

Beduído e Veiros 

40°45'34.95"N 

8°34'10.82"W 

PE Pavilhão Municipal de 

Estarreja 

União de Freguesias de 

Beduído e Veiros 

40°45'15.30"N 

  8°33'59.17"W 

PE Junta de Freguesia de Veiros União de Freguesias de 

Beduído e Veiros 

40°45'6.21"N 

8°36'48.31"W 
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DESIGNAÇÃO LOCAL COORDENADAS 

(WGS84) 

PE Associação de Moradores da 

Póvoa de Baixo 

União de Freguesias de 

Beduído e Veiros 

40°45'30.63"N 

  8°35'29.38"W 

PE Igreja Matriz São Martinho Salreu 40°44'11.29"N 

  8°33'38.92"W 

PE Capela Paroquial Nossa 

Senhora do Monte 

Salreu 40°45'3.18"N 

8°33'28.20"W 

PE Pavilhão Arsenal de Canelas União de Freguesias de 

Canelas e Fermelã 

40°43'25.71"N 

8°33'26.20"W 

PE Cruzeiro de Canelas 

Centro Social Paroquial de S. 

Tomé de Canelas 

União de Freguesias de 

Canelas e Fermelã 

40°42'58.58"N 

8°33'22.99"W 

PE Igreja Matriz São Bartolomeu União de Freguesias de 

Canelas e Fermelã 

40°42'36.24"N 

8°32'45.47"W 

PE Igreja Matriz de Fermelã 

(Igreja de São Miguel) 

União de Freguesias de 

Canelas e Fermelã 

40°41'45.63"N 

8°33'1.25"W 

 

3.2.6 Serviços Médicos E Transporte De Vítimas 

 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (na área do pré-hospitalar) e da ARS (na área 

hospitalar) 

FORÇAS INTERVENIENTES 

Corpos de Bombeiros Voluntários Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 

INEM Centro de Saúde de Estarreja 

Delegado de saúde do concelho Cruz Vermelha 

PRIORIDADES DE AÇÃO 

Assegurar a atuação coordenada dos agentes de saúde 

Coordenar a prestação do socorro pré-hospitalar 

Coordenar a triagem e evacuações secundárias 
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Coordenar a referenciação e o transporte para unidades de saúde adequadas nomeadamente implementar 

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

Coordenar a montagem de posto de triagem 

Identificar e organizar os recursos médicos e meios necessários 

INSTRUÇÕES ESPECIFICAS 

AÇÕES RESPONSÁVEL 

Assegurar a constituição de uma única cadeia de 

comando para áreas de intervenção médico-

sanitárias 

 

Dar apoio psicológico à população afetada 

Estabelecer a ligação aos hospitais de evacuação, 

prestando informações sobre o tipo de ocorrência; 

Preparar e manter atualizado um registo de meios 

humanos e recursos materiais a disponibilizar em 

situações de emergência; 

Coordenar a referenciação e o transporte para 

unidades de saúde adequadas nomeadamente 

implementar um sistema de registo de vítimas 

desde o Teatro de Operações até à Unidade de 

Saúde de destino; 

Assegurar, a única cadeia de comando para a área 

de intervenção médico-sanitária. 

 

Proceder ao controlo ambiental, de doenças e da 

qualidade do bens essenciais; 

Coordenar a montagem de posto de triagem 

Organizar o fornecimento de recursos médicos; 

Avaliar e classificar as vítimas de acordo com a 

gravidade dos ferimentos / estado de saúde; 

Prestar auxílio na estabilização de vítimas graves. 

 

Face a uma emergência com elevado número de vítimas, as primeiras equipas a prestar socorro 

efetuam a evacuação primária para os postos de triagem ou para os postos médicos avançados que 

se criarem, de acordo com o procedimento representado na figura 10. 

Os postos de triagem e postos médicos avançados serão montados em estruturas móveis ou 

estruturas físicas adaptadas, de acordo com o contexto e disponibilidade, sob a coordenação do 

INEM. A localização das estruturas acima referidas será tão próxima quanto possível do local do 

incidente/zona mais afetada, em número definido pelo INEM, respeitando as necessárias 

distâncias de segurança. 
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Figura 9 - Diagrama de procedimentos dos Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

 

3.2.7 Socorro E Salvamento 

O objetivo da área de intervenção de Socorro e Salvamento é definir critérios e medidas de 

mitigação de uma Emergência, nomeadamente através de ações de socorro, busca e salvamento 

de vítimas, extinção de incêndios, o escoramento de estruturas, o resgate ou desencarceramento 

de pessoas, a contenção de fugas e derrames de produtos perigosos. 

 

 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Comando dos Corpos Bombeiros têm por função coordenar, dirigir e organizar todas as intervenções 

neste âmbito, sob a dependência funcional do Diretor do Plano, contando com o apoio dos agentes e 

entidades reunidas neste grupo.  

FORÇAS INTERVENIENTES ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 
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Bombeiros Voluntários de Estarreja Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 

INEM 

Cruz Vermelha Entidades fornecedoras de água, saneamento e gás, 

energia 
Equipas cinotécnicas (GNR ou PSP) 

SMPC  

PRIORIDADES DE AÇÃO 

Assegurar a atuação coordenada dos agentes de saúde; 

Proceder à busca e salvamento;   

Administrar primeiros-socorros; 

Coordenar a triagem e evacuações primária. 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

A intervenção inicial cabe prioritariamente às forças mais próximas do local da ocorrência ou àquelas 

que se verifique terem uma missão específica mais adequada; 

As ações de busca, socorro e salvamento poderão ser apoiadas por meios aéreos da ANEPC, de acordo 

com a necessidade de disponibilidade das aeronaves, solicitados pelo PCO ao CDOS;  

Para as ações de contenção de fugas e derrames, serão chamadas a intervir as empresas privadas 

responsáveis pelos produtos derramados;  

Os CB asseguram primariamente as operações de busca e salvamento e de combate a incêndios;  

A GNR participa primariamente nas operações que se desenvolvam nas respetivas áreas de atuação, 

podendo atuar em regime de complementaridade nas restantes;  

A GNR participa nas operações de busca e salvamento com a valência cinotécnica, na respetiva área de 

jurisdição ou em regime de complementaridade nas restantes;  

A GNR, executa através das Unidades de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), ações de 

proteção e socorro, nas ocorrências de incêndios rurais ou de matérias perigosas ou de edifícios e 

estruturas colapsadas; 

Os SF participam nas ações de primeira intervenção e apoio ao combate em incêndios rurais. 

 

É da responsabilidade dos Corpos de Bombeiros o cumprimento das prioridades de ação de 

socorro e salvamento previstas nesta área de intervenção, cabendo às outras entidades o dever de 

colaborar com a entidade coordenadora quando forem solicitadas. 

As entidades de apoio eventual poderão ser ativadas de acordo com as necessidades inerentes ao 

tipo de acidente e, de acordo com as suas competências, têm o dever de colaborar com a entidade 

coordenadora nas ações que lhes forem solicitadas. 
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De acordo com a legislação aplicável, o mais graduado da primeira equipa de intervenção dos 

bombeiros a chegar ao local assume as funções de comandante das operações de socorro. Devendo 

de imediato avaliar a situação tendo em conta: 

- O tipo de ocorrência; 

- O local e a extensão; 

- O número de vítimas; 

- Os meios de reforço necessários. 

As informações recolhidas devem de imediato ser comunicadas ao COM que deverá ter em conta 

o disposto na tabela de gravidade constante na Diretiva Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2007 

(Estado de alerta para as organizações integrantes do Sistema Integrado de Operações de Proteção 

e Socorro). 

Sempre que solicitado, o SMPC providencia a presença de máquinas ou outros meios mecânicos 

para auxiliarem a remoção de materiais, assim como convoca a presença de técnicos com 

competência para avaliar o grau de danos graves em estruturas e o nível de segurança.  

 

A lista dos principais meios e recursos (públicos e privados) existentes e mobilizáveis, incluindo 

listas detalhadas e atualizadas das equipas de especialistas em operações de socorro e salvamento, 

listas de equipamento especial e localização de estabelecimentos diversos que possam dar apoio 

às operações durante a emergência, estão especificadas na Parte III – Informação Complementar. 

Sempre que se verifique a necessidade de efetuar transferência de comando deverá ser realizado 

um briefing, com a presença do próximo Comandante e uma notificação a todo o pessoal da 

alteração do Comandante. 

Quando as ações relativas à supressão da ocorrência estiverem completas, é da competência do 

Diretor do Plano em consonância com a CMPC e em articulação com o COM e COS, decidir que 

a fase de emergência está estabilizada e se entra na fase de reabilitação. 

Terminada a fase de emergência deve proceder-se à desmobilização dos meios não necessários à 

reabilitação. 

 

3.2.8 Serviços Mortuários 

O Delegado de Saúde do concelho tem por função coordenar, dirigir e organizar todas as 

intervenções neste âmbito, contando com o apoio de outros agentes e entidades, nomeadamente 

os Corpos de Bombeiros, Centros de Saúde e Forças de Segurança. 

É da responsabilidade da Autoridade de Saúde Concelhia e da sua equipa, como o apoio das 

entidades competentes: 

• Numerar, identificar e escolher o local de armazenamento de mortos, caso seja necessário; 



 

48 
 

PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO DE ESTARREJA 

• Informar à CMPC, sempre que possível, o número de mortos e a sua distribuição geográfica; 

• Informar à CMPC qualquer situação que ponha em risco a saúde pública da população; 

• Estabelecer locais de reunião de mortos nomeadamente nas mortuárias existentes ou noutros 

locais a definir, com a colaboração das entidades competentes. 

 

 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Ministério Público coadjuvado pelo INMLCF 

FORÇAS INTERVENIENTES ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

Bombeiros Voluntários de Estarreja Empresas de mortuária 

GNR 

Instituto Nacional de Medicina Legal 

PRIORIDADES DE AÇÃO 

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

Assegurar a constituição das Zonas de Reunião de Mortos (ZRnM);  

Assegurar a segurança nos locais onde decorrem operações de mortuária garantindo os perímetros de 

segurança adequados; 

Garantir a capacidade de transporte de cadáveres ou parte de cadáveres. 

  

A recolha e o depósito de cadáveres da zona sinistrada 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. Esta tarefa deve ser controlada pelas forças de segurança (GNR) que, para tal, 

colabora com a Autoridade de Saúde Concelhia. 

As tarefas ligadas às morgues provisórias relacionam-se com o trabalho desenvolvido pelas 

equipas do Instituto Nacional de Medicina Legal, que culminam na identificação e entrega dos 

corpos para serem sepultados. 

A tarefa de recolha de informações sobre os cadáveres é da competência das forças de segurança 

e das equipas de investigação forense. 

Os cadáveres ou partes de cadáveres que não forem entregues a pessoas com legitimidade para o 

requerer, podem ser conservados em frio ou inumados provisoriamente, se necessário em 

sepultura comum, assegurando a identificação dos mesmos, de acordo com o DL nº 411/98 de 30 

de dezembro. 
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As entidades que fazem parte desta área de intervenção têm o dever de colaboração nas ações que 

lhes forem solicitadas pela entidade coordenadora de modo a assegurar o cumprimento do referido 

como prioridades de ação. 

Os locais de reunião de mortos devem ser instalações que possuam piso aberto, plano e fácil de 

limpar, com boa drenagem, boa ventilação natural, provido de água e corrente elétrica. Devem 

também ser de fácil acesso e com comunicações (telefónicas ou radiocomunicações), tendo 

sempre em vista a privacidade, a disponibilidade e a segurança. 

Está prevista a requisição das empresas mortuárias do Concelho, que tratarão das situações ligadas 

ao transporte dos cadáveres, assim como a ativação de uma viatura de frio, que se encontra ao 

serviço do Comando Nacional de Operações de Socorro. 

As Autoridades de Saúde gestoras das ZRnM devem ser responsáveis pela elaboração de listagens 

de vítimas mortais. 

A ZRnM será utilizada sob a coordenação do Delegado de Saúde e acompanhamento do 

Procurador do Ministério Público e deve ter a seu acesso restrito, podendo serem considerados 

outros locais se assim se justificar.  

 

DESIGNAÇÃO LOCAL COORDENADAS 

(WGS84) 

ZRnM Pavilhão Multiusos de 

Estarreja  

União de Freguesias de 

Beduído e Veiros 

40°45'12.90"N 

8°33'57.34"W 


