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PARTE II-ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA
1 – Conceito de Actuação
Na eminência de um acidente grave ou catástrofe ou caso estes acontecimentos
se venham a desencadear no Município, são desenvolvidas operações de
protecção civil, tendo em vista a coordenação operacional e técnica, dos meios
necessários e das medidas a adoptar com vista a minimizar o impacto e
restabelecer a normalidade.
O Director do Plano (Presidente da Câmara Municipal) dispõe do SMPC e da
CMPC para aconselhamento e informação sobre as medidas preventivas e modo
de minimização dos riscos mais convenientes na eminência de acidente grave ou
catástrofe.
Caso o acidente grave ou catástrofe se venha a declarar, o sistema municipal de
protecção civil desencadeia a resposta à boa gestão das operações e, caso se
justifique, cria um posto de comando para dirigir as operações no local da
ocorrência e apoiar o responsável pelas operações na preparação das decisões e
na articulação dos meios no teatro das operações. O posto de comando
operacional mantém contacto permanente com a CMPC.
Para um melhor funcionamento, o teatro de operações está subdividido por áreas
funcionais a saber: Zonas de Apoio (ZA); Zonas de Concentração e Reserva
(ZCR); Zonas de Recepção de Reforços (ZRR) e Zonas de Sinistro (ZS).
Estas zonas de intervenção configuram-se em áreas adaptadas à configuração
do terreno e circunstância do momento.
1.1. – Comissão Municipal de Protecção Civil
A CMPC é constituída por representantes das entidades e organismos de
âmbito municipal conforme artigo 41º da Lei 27/2006 de 3 de Julho, Lei de
Bases da Protecção Civil, tendo por missão assegurar a coordenação
institucional. No âmbito dessa coordenação é responsável pela gestão da
participação operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a
desencadear.
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O Regulamento Funcional da Comissão Municipal de Protecção Civil procede
à segmentação dos elementos que compõem a CNPC em dois grandes
Grupos:


1º Grupo – Constituído pela Autoridade Municipal de Protecção Civil
(Presidente da Câmara Municipal e Director do PMEPC com o apoio do
SMPC enquanto não for nomeado o COM) e os agentes de Protecção
Civil implantados no Município: Destacamento Territorial da GNR,
Autoridade Marítima local (se a natureza da situação assim o determinar)
(Capitania do Porto de Sines e Comandante local da Policia Marítima de
Sines), Corpos de Bombeiros do Município, Autoridade de Saúde
Municipal, Hospital do Litoral Alentejano, Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Santiago do Cacém



2º Grupo – Constituído por entidades de apoio ao 1º grupo,
nomeadamente Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de
Setúbal, através do seu representante local, representante da Cruz
Vermelha de Ermidas, entre outras.

O princípio de actuação da CMPC assenta em três pilares fundamentais que
são:


Promove a redução de riscos na fase anterior à ocorrência de acidentes
graves ou catástrofes;



Garante uma actuação articulada e eficiente das entidades que a
compõem durante situações de emergência;



Promove no mais curto espaço de tempo à reabilitação da situação de
normalidade da população civil afectada.

Importa salientar que a CMPC reúne na Sala de Sessões do Edifício Sede do
Município antes e durante uma situação de emergência ou, em alternativa, no
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém com os quais
mantém protocolo de cedência de sala para o efeito.
Compete ainda à Comissão Municipal de Protecção Civil:
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a) Accionar a elaboração, acompanhar a execução e remeter para
aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil os Planos
Municipais de Emergência de Protecção Civil;
b) Acompanhar as políticas directamente ligadas ao Sistema de Protecção
Civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos;
c) Determinar o accionamento do Plano quando se justifique;
d) Difundir

comunicados

e

avisos

às

populações

e

às

entidades

institucionais. Incluindo os órgão de comunicação social (radiofónica e
escrita).
e) Promover a realização de exercícios, simulacros ou treinos operacionais

que contribuam para a eficácia de todos os serviços intervenientes em
acções de Protecção Civil.
1.2. – Composição da Comissão Municipal de Protecção Civil
Integram a Comissão Municipal de Protecção Civil:


O Presidente da Câmara Municipal, como responsável municipal da
politica de Protecção Civil, que preside;



O Comandante Operacional Municipal;



Representante do Corpo de Bombeiros de Santiago do Cacém;



Representante do Corpo de Bombeiros de Cercal do Alentejo;



Representante do Corpo de Bombeiros de Santo André;



Representante do Corpo de Bombeiros de Alvalade;



Capitão do Porto de Sines (*);



O Comandante do Destacamento Territorial da GNR;



O Comandante do Destacamento Costeiro de Sines da GNR;



O Delegado de Saúde Adjunto do Alentejo Litoral Núcleo de Santiago do
Cacém;



O Director da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Santiago
do Cacém;



O Director do Hospital do Litoral Alentejano;



O Médico Veterinário Municipal;
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Representante do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social;



Representante Corpo Nacional de Escutas, Agrupamentos de Santiago do
Cacém, Cercal e Santo André;



Representante da Associação de Rádio Amadores do Litoral Alentejano
(ARLA);



Representante da Antena Miróbriga Rádio (AMR);



Representante da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém.



(*) Só integra a CMPC quando a ocorrência abrange o espaço de
jurisdição da Capitania do Porto de Sines.

1.4. – Sistema de Gestão de Operações
O Sistema de Gestão de Operações (SGO) desenvolve-se de uma forma
modular de acordo com a importância e o tipo de ocorrência. Sempre que
uma força de socorro de uma qualquer organização integrante do SIOPS seja
accionada para uma ocorrência, o chefe da primeira força a chegar ao local
assume de imediato o comando da operação e garante a construção de um
sistema evolutivo de comando e controlo da operação.
1.5. – Comandante Operacional Municipal
 Missão
Manter permanente ligação ao CDOS, relatando as situações encontradas e o
desenrolar das operações de emergência.
 Na falta de nomeação do COM, compete ao Comandante do Corpo de
Bombeiros de Santiago do Cacém (Corpo de Bombeiros mais antigo do
Município), assegurar a ligação ao CDOS em caso de accionamento do
PMEPC.
 Competências e responsabilidades, quando nomeado
 Acompanhar permanentemente as operações de protecção e socorro que
ocorram no Município;
 Promover reuniões periódicas de trabalho de âmbito exclusivamente
operacional, com os Comandantes dos Corpos de Bombeiros do Município;
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 Comparecer no local de sinistro sempre que as circunstancias o
aconselhem;
 Sempre que a dimensão do sinistro requeira a intervenção de mais que um
Corpo de Bombeiros, assume a coordenação das operações de socorro no
âmbito Municipal;
 Dar parecer sobre o material mais adequado à intervenção operacional no
Município;
 Promover a elaboração de planos prévios de intervenção com vista à
optimização dos meios disponíveis no Município.

1.6. – Gabinete de Apoio Técnico
 Constituição
Este gabinete, constituído por técnicos da Câmara Municipal de diversas
áreas com competência para analisar e facultar todos os dados de natureza
técnica essenciais à decisão do Director do Plano, para no momento tomar
decisões de prioridade, é coordenado pela Directora de Departamento de
Obras Municipais e Ambiente, integrando os seguintes elementos das
estruturas orgânicas da CMSC:


Director do Departamento de Administração e finanças



Chefe da Divisão de Comunicação (DC);



Chefe da Divisão de Informática (DI);



Chefe da Divisão de Obras Municipais e Equipamentos (DOME);



Chefe da Divisão de Águas e Saneamento Básico (DASB);



Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira (DAGF);



Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos (DSU);



Chefe da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde (DEASS)



Chefe da Divisão Jurídica da (DJ);

 Competência e responsabilidade;
 Coordenar as acções de recolha e tratamento de dados técnicos úteis para
as operações de emergência
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 Identificar e coordenar a recepção de informação complementar necessária
à gestão de emergência e de apoio às operações no terreno;
 Identificar quais as entidades de apoio que poderão ser chamadas a intervir
e avaliar a necessidade de as colocar de prevenção;
 Apoiar o Director do Plano no que diz respeito à estabilização de danos em
infra-estruturas essenciais;
 Preparar as informações de carácter técnico a transmitir aos agentes de
protecção civil que se encontrem a operar no teatro de operações;
 Determinar entidades a contactar para obtenção de recursos adicionais,
proceder à negociação e contratação de trabalhos a desenvolver por estes
agentes;
 Controlar os tempos dispendidos pelas diferentes equipas de obras em
curso, com o objectivo de controlar e maximizar a sua eficácia;
 Manter um registo detalhado do evoluir da situação e dos meios humanos e
materiais disponíveis no teatro de operações;
 Colaborar com a DC na preparação e elaboração de comunicados de
natureza técnica a facultar à população.

2 – Execução do Plano
Este PMEPC como instrumento orientador da actividade de Protecção Civil a
nível Municipal, compreende todas as fases do ciclo de emergência, seja a fase
de socorro e assistência na eminência ou ocorrência de catástrofe ou acidente
grave, seja a fase de reabilitação após controlada a situação de emergência.
Os pontos que se seguem indicam a organização dos meios operacionais de
resposta à emergência e definem quais são as linhas orientadoras de actuação
das entidades que compõem a CMPC durante e após as situações de
emergência. De modo a clarificar os procedimentos a adoptar no sentido de
facilitar a sua consulta, organizam-se os diferentes procedimentos a ter em conta
segundo o tipo de risco (naturais ou tecnológicos). Pretende-se ainda com esta
organização operacional, facilitar a correcção ou melhoria dos procedimentos
previstos em futuras revisões do PMEPC.
Nas situações em que se verifique a necessidade de activação de declaração de
alerta Municipal ou activação do PMEPC, as operações de socorro encontram-se
previstas e inequivocamente indicadas em manuais de fácil consulta, de modo a
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que o Director do PMEPC tenha presente todas as medidas a tomar, no sentido
de garantir a eficácia das acções a desenvolver.
A declaração de situação de alerta de âmbito Municipal, compreende a
convocação extraordinária da CMPC, no sentido de permitir que os diferentes
elementos que integram a referida Comissão, actuem no domínio da Protecção
Civil, determinem estratégias de intervenção a adoptar e analisem as
necessidades de apoio nas diferentes acções a desenvolver, com meios
humanos e materiais próprios e de outras entidades públicas ou privadas.
Nesta situação, a Câmara Municipal põe de prevenção os serviços necessários a
uma intervenção rápida em caso de necessidade.
Com a activação do PMEPC, aumenta o nível de activação de meios humanos e
materiais e á adopção de medidas estratégicas definidas no PMEPC, para cada
tipo de risco e/ou zonas afectadas.
A activação do PMEPC compreende os seguintes aspectos:
 Constituição de equipas de prevenção com pessoal devidamente convocado;
 Alerta às entidades de apoio para que se mantenham em prevenção (com
particular relevo para a operacionalização de centros de acolhimento
temporário);
 Adopção de procedimentos pré-definidos para cada tipo de risco;
 Pré-posicionar os meios de socorro nos locais de maior incidência de risco;
 Activar os meios humanos e materiais que se julgue necessários para a
ocorrência em presença (municipais ou de entidades de apoio);
 Proceder a avisos à população e disponibilizar informação essencial
relativamente ao desenrolar das operações e localização de desalojados.
Na elaboração deste PMEPC procurou-se atingir os requisitos definidos na
legislação vigente, articular-se e harmonizar-se com o PDEPC de Setúbal como
seu necessário complemento, e com os PMEPC dos Municípios adjacentes de
Grândola, Sines, Odemira, Ourique e Ferreira do Alentejo.
Na página seguinte, apresenta-se o fluxograma esquemático do desenvolvimento
dos diferentes níveis de intervenção operacional previsto.
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Catástrofe ou
Acidente Grave
GRAVIDADE
RESIDUAL

NIVEL I

As entidades de
Protecção Civil
actuam dentro do seu
funcionamento normal

Situação de
Normalidade

S
Controlado

N
MODERADA

NIVEL II
Declaração de
estado de alerta
de âmbito
Municipal

Agentes de Protecção
Civil + SMPC

S
Controlado

N
ACENTUADA OU CRITICA

NIVEL III

Todos os agentes e
entidades de apoio

Activação do
PMEPC

S
Controlado

N

NIVEL IV
Controlo de
operações através de
Estruturas Distritais
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2.1. – Fase de Emergência
As situações de emergência compreendem quatro níveis distintos de
intervenção, que serão accionadas de forma crescente, de acordo com a
gravidade verificada ou prevista de ocorrências e do número de meios
necessários para o seu controlo, caracterizadas do seguinte modo:

Nível
I

Nível
II

Nível
III

Nível
IV

Refere-se a situações de emergências de rotina, para as quais os
diferentes agentes de Protecção Civil se encontram em condições
de promover a sua gestão e resolução, mediante os seus recursos
próprios.
Neste nível, estamos em presença de situações de emergência
(iminente ou ocorrência), que embora estejam num âmbito,
dimensão ou impacto limitado, possam evoluir para situações mais
graves ou que já exijam o apoio operacional por parte do SMPC. Os
diferentes agentes de protecção civil devem estar preparados para
optimizar meios e recursos de forma coordenada, podendo ainda
ser o Presidente da Câmara declarar a situação de alerta de nível
municipal.
Situações de emergência (Iminente ou ocorrência) que justifiquem a
convocação da CMPC para proceder à activação do PMEPC,
exigindo o empenho global dos meios e recursos existentes a nível
Municipal e a coordenação entre os diferentes agentes e serviços
que fazem parte do socorro. Os diferentes agentes de Protecção
Civil e serviços previstos no PMEPC garantem o estado de
prontidão operacional, constituídas as equipas necessárias para
fazer face à ocorrência.
Situação de emergência confirmada, que devido à sua natureza,
dimensão e consequência de danos provocados, obriga ao recurso
a meios distritais operacionalizados através do CDOS. Nesta fase, a
CMPC articula-se directamente com a CCOD, estabelece uma
cadeia de comando única como previsto no PMEPC e Sistema
Integrado de Operações de Protecção e Socorro.

Os procedimentos a desenvolver na eminência de catástrofe ou acidente
grave, estão descritos nas tabelas seguintes:
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TABELA I EXECUÇÃO DO PLANO FASE DE EMERGÊNCIA RISCOS NATURAIS
Procedimentos

Constituição de equipas de
prevenção

Avaliação da capacidade de
resposta das entidades de
Protecção Civil do Município e
informação de que foi
decretado pelo Presidente da
Câmara a situação de alerta
de âmbito Municipal, ou que
convocou a CMPC, para
parecer sobre activação do
PMEPC

Alerta as Entidades de apoio

Avaliação de existência de
vítimas e ou danos materiais e
ambientais.

REVISÃO II

Terramoto/Tsunami
Após a ocorrência de um Sismo com magnitude igual ou
superior a 6.5 na escala de Richter, se houver danos
susceptíveis de colocar em risco habitações ou outras
edificações, a CMPC activa o PMEPC, com a entrada em
acção imediata das equipas da DOME, DSU e DASB a nível
Municipal, recorrendo ainda a entidades externas se a
situação assim o aconselhar.
Estas equipas estão em estado de prontidão permanente,
para uma intervenção imediata caso venha a ser necessário.
O SMPC para coordenação dos meios no terreno, a DC para
informação às populações e órgãos de comunicação social e
a DAGF para disponibilização de recursos financeiros, estão
também em alerta máximo.
As quatro Corporações de Bombeiros do Município, sendo
os primeiros intervenientes em situações de crise, devem
estar também em prevenção máxima.
Após a activação das equipas em estado de prontidão e do
gabinete de apoio ao Presidente, procede-se à convocação
da CMPC, com indicação precisa que se pretende activar o
PMEPC.
No contacto estabelecido com as entidades que fazem parte
da CMPC, é feita uma averiguação prévia da sua
capacidade operacional, caso tenham sido afectadas pelo
incidente e caso tenham sido, em que medida.
A CMPC poderá reunir num posto avançado na proximidade
do incidente se for essa a opção do Director do Plano.
Se for considerado necessário, alertar as entidades de apoio
nas acções de emergência para a importância de se
encontrarem de prevenção para uma resposta rápida no
caso de se concluir necessário intervir. As principais
entidades a alertar são:
Instituto Nacional de Emergência Médica, Instituições de
Segurança e Solidariedade Social, Santa Casa da
Misericórdia de Santiago do Cacém, Empresas de
Transportes, Rádios locais, Agrupamentos de Escuteiros,
CDOS (ver lista de contactos).
As forças no terreno fazem uma avaliação prévia da
existência de feridos ou mortos e danos causados nas infraestruturas.
O SMPC desloca-se para o terreno para proceder ao
levantamento prévio das zonas afectadas. Neste trabalho
deve ser acompanhado por equipas de reconhecimento e
avaliação.
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Activação de meios humanos e
materiais

Avaliação da necessidade de
activação de meios adicionais
de mortuária

Garantia de Perímetros de
segurança

Garantir as vias de trânsito nos
itinerários de emergência

Manutenção da ordem Publica

Garantir as necessidades
básicas da população afectada

Informação à população

REVISÃO II

Imediata activação de meios para desobstrução de vias,
com prioridade para os itinerários de emergência.
Efectuar uma avaliação preliminar dos danos humanos e
materiais nas zonas de maior impacto, com os agentes de
Protecção Civil.
No local estudar a activação de meios adicionais a serem
estacionados na zona de apoio ou zona de concentração e
reserva do teatro de operações, que não sendo necessários
no momento possa vir a ser importantes numa acção
próxima
A Autoridade de Saúde Municipal, com a colaboração dos
serviços técnicos da Câmara Municipal, define os locais de
concentração de mortuária.
As forças de segurança em serviço no incidente, garantem
os corredores de evacuação e segurança aos locais.
Em caso de terramoto, As Forças de Segurança em serviço
no local do incidente, garantem os perímetros de segurança,
controlam o acesso à área do teatro de operações,
procedem à evacuação de zonas de possível tsunami por
um período de três horas no caso de sismo de grande
intensidade. Caso se confirme a ocorrência de tsunami,
provocado por sismo ou não, a zona é vedada pelas Forças
de Segurança e as equipas de primeira intervenção
procedem ao levantamento das necessidades, reportam o
ponto de situação ao director do plano para mobilização de
meios, serviços de mortuária e alojamento de desalojados
As Forças de Segurança em serviço no local do incidente,
avaliam a necessidade de se condicionar o trânsito nos
itinerários de acesso às zonas afectadas, procede ao
controlo e desimpedimento dos itinerários de emergência.
As Forças de Segurança garantem o normal patrulhamento
no município, com especial incidência na zona afectada,
para evitar pilhagens. Para além das áreas afectadas, as
zonas residenciais mais isoladas e áreas comerciais, devem
ser alvo de procedimentos que garantam a Lei e a Ordem.
Entende-se por população afectada, a população residente
nos locais afectados, e a que eventualmente tenha sido
transferida para centros de acolhimento temporário.
Cabe aos serviços técnicos do Município, em articulação
com a Autoridade de Saúde Municipal, fazer chegar à
população afectada, bens básicos essenciais, como água,
medicamentos, alimentos, agasalhos, etc.
A Divisão de Comunicação da Câmara Municipal (DC),
reúne e prepara toda a informação relacionada com a
ocorrência, prepara comunicados aos órgãos de
Comunicação Social, prepara informação relativa aos
cuidados a ter e a serem adoptados pela população,
disponibiliza informação relativa ao estado dos feridos e
desalojados. Coordena os dados de identificação dos
desalojados das diversas zonas de acolhimento, no intuito
de reunir famílias que eventualmente se encontrem
dispersas.
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Procedimentos

Constituição de equipas de
prevenção

Avaliação da capacidade de
resposta das entidades de
Protecção Civil do Município e
informação de que foi
decretado pelo Presidente da
Câmara a situação de alerta
de âmbito Municipal, ou que
convocou a CMPC, para
parecer sobre activação do
PMEPC

Alerta as Entidades de apoio

Avaliação de existência de
vítimas e ou danos materiais e
ambientais.

Activação de meios humanos e
materiais

Avaliação da necessidade de
activação de meios adicionais
de mortuária
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Inundações e cheias
No caso de previsão de chuvas intensas ou a ocorrência
destas tenha originado no Município inundações
significativas, o Presidente da Câmara Municipal decreta
(consoante a gravidade), a situação de alerta no âmbito
Municipal convoca no seu todo ou em parte, a CMPC para
activação do PMEPC.
A situação de alerta Municipal, determina a activação em
regime de prevenção das equipas da DOME, DSU e DASB.
A activação do PMEPC, determina a convocatória do
Gabinete de Apoio Técnico e da DC, com a passagem para
o estado de prontidão das equipas da DOME, DSU, DASB, e
SMPC
Após a activação das equipas em estado de prontidão e do
gabinete de apoio ao Presidente, procede-se à convocação
da CMPC, com indicação precisa que se pretende activar o
PMEPC.
No contacto estabelecido com as entidades que fazem parte
da CMPC, é feita uma averiguação prévia da sua
capacidade operacional, caso tenham sido afectadas pelo
incidente e caso tenham sido, em que medida.
A CMPC poderá reunir num posto avançado na proximidade
do incidente se for essa a opção do Director do Plano.
Se for considerado necessário, alertar as entidades de apoio
nas acções de emergência para a importância de se
encontrarem de prevenção para uma resposta rápida no
caso de se concluir necessário intervir. As principais
entidades a alertar são:
Instituto Nacional de Emergência Médica, Instituições de
Segurança e Solidariedade Social, Santa Casa da
Misericórdia de Santiago do Cacém, Empresas de
Transportes, Rádios locais, Agrupamentos de Escuteiros,
CDOS (ver lista de contactos).
As forças no terreno fazem uma avaliação prévia da
existência de feridos ou mortos e danos causados nas infraestruturas.
O SMPC desloca-se para o terreno para proceder ao
levantamento prévio das zonas afectadas. Neste trabalho
deve ser acompanhado por equipas de reconhecimento e
avaliação.
Imediata activação de meios para desobstrução de vias,
com prioridade para os itinerários de emergência.
Efectuar uma avaliação preliminar dos danos humanos e
materiais nas zonas de maior impacto, com os agentes de
Protecção Civil.
No local estudar a activação de meios adicionais a serem
estacionados na zona de apoio ou zona de concentração e
reserva do teatro de operações, que não sendo necessários
no momento possa vir a ser importantes numa acção
próxima
A Autoridade de Saúde Municipal, com a colaboração dos
serviços técnicos da Câmara Municipal, define os locais de
concentração de mortuária.
As forças de segurança em serviço no incidente, garantem
os corredores de evacuação e segurança aos locais.
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PROTECÇÃO CIVIL

Garantia de Perímetros de
segurança

Garantir as vias de trânsito nos
itinerários de emergência

Manutenção da ordem Publica

Garantir as necessidades
básicas da população afectada

Informação à população

REVISÃO II

As Forças de Segurança em serviço no local do incidente,
garantem os perímetros de segurança, controlam o acesso à
área do teatro de operações, procedem à evacuação de
zonas de possível tsunami por um período de três horas no
caso de sismo de grande intensidade. Caso se confirme a
ocorrência de tsunami, provocado por sismo ou não, a zona
é vedada pelas Forças de Segurança e as equipas de
primeira intervenção procedem ao levantamento das
necessidades, reportam o ponto de situação ao director do
plano para mobilização de meios, serviços de mortuária e
alojamento de desalojados.
As Forças de Segurança em serviço no local do incidente,
avaliam a necessidade de se condicionar o trânsito nos
itinerários de acesso às zonas afectadas, procede ao
controlo e desimpedimento dos itinerários de emergência.
As Forças de Segurança garantem o normal patrulhamento
no município, com especial incidência na zona afectada,
para evitar pilhagens. Para além das áreas afectadas, as
zonas residenciais mais isoladas e áreas comerciais, devem
ser alvo de procedimentos que garantam a Lei e a Ordem.
Entende-se por população afectada, a população residente
nos locais afectados, e a que eventualmente tenha sido
transferida para centros de acolhimento temporário.
Cabe aos serviços técnicos do Município, em articulação
com a Autoridade de Saúde Municipal, fazer chegar à
população afectada, bens básicos essenciais, como água,
medicamentos, alimentos, agasalhos, etc.
A DC, reúne e prepara toda a informação relacionada com a
ocorrência, prepara comunicados aos órgãos de
Comunicação Social, prepara informação relativa aos
cuidados a ter e a serem adoptados pela população,
disponibiliza informação relativa ao estado dos feridos e
desalojados. Coordena os dados de identificação dos
desalojados das diversas zonas de acolhimento, no intuito
de reunir famílias que eventualmente se encontrem
dispersas.
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PROTECÇÃO CIVIL
Procedimentos

Constituição de equipas de
prevenção

Avaliação da capacidade de
resposta das entidades de
Protecção Civil do Município e
informação de que foi
decretado pelo Presidente da
Câmara a situação de alerta
de âmbito Municipal, ou que
convocou a CMPC, para
parecer sobre activação do
PMEPC
Alerta as Entidades de apoio

Avaliação de existência de
vítimas e ou danos materiais e
ambientais.
Activação de meios humanos e
materiais
Avaliação da necessidade de
activação de meios adicionais
de mortuária
Garantir as necessidades
básicas da população afectada

Informação à população

REVISÃO II

Secas
Caso os períodos de seca afectem ou se preveja que
venham a afectar o Município e se preveja que num curto
espaço de tempo venha a afectar o abastecimento de água
às populações, o Presidente da Câmara Municipal, deve
decretar a situação de alerta municipal.
Não é previsível que situações de seca apresentem uma
gravidade suficientemente elevada para justificar a activação
do PMEPC, no entanto, não é de excluir esta possibilidade.
A activação de estado de alerta do âmbito municipal, implica
o envolvimento da DC para informação às populações e a
prevenção da DASB para coordenação dos abastecimentos
e das Corporações de Bombeiros para procederem a
abastecimentos nos locais de maior carência.
Em situação de seca extrema, que seja declarado o alerta
de âmbito municipal ou a activação do PMEPC, o Director
do Plano contacta os elementos da CMPC, de modo a estes
equacionarem as acções a desenvolver e os meios a
empregar.

Avisar a DASB e as Corporações de Bombeiros do
Município, para a possibilidade de se adoptarem medidas
extraordinárias de abastecimento de água em veículos
cisterna, assim como racionamentos julgados necessários
fora das horas de maior consumo.
Avaliar no terreno quais as dificuldades da população.
Caso existam animais sem água, proceder ao
abastecimento a malhadas ou bebedouros de animais em
pastagens.
Não excluir a necessidade de mobilização de meios
exteriores à Câmara Municipal ou Bombeiros do Município.
Não é previsíveis as secas gerarem número elevado de
mortes que esgotem a capacidade das casas mortuárias no
Município.
Cabe à Câmara Municipal, através dos Corpos de
bombeiros do Município, garantir o abastecimento de água
às populações e instalações pecuárias afectadas, visto ser
esta a necessidade básica em caso de seca.
A DC, reúne e prepara toda a informação relacionada com a
ocorrência, prepara comunicados aos órgãos de
Comunicação Social, prepara informação relativa os
cuidados a ter e a serem adoptados pela população,
nomeadamente os referentes aos meios de racionamento e
poupança de água.
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Procedimentos

Deslizamento de terras
Caso de preveja o deslizamento de terras com danos
susceptíveis de colocar em risco habitações ou outras
edificações, a CMPC activa o PMEPC, com a entrada em
acção imediata das equipas da DOME, DSU e DASB a nível
Municipal, recorrendo ainda a entidades externas se a
situação assim o aconselhar.

Constituição de equipas de
prevenção

Estas equipas estão em estado de prontidão permanente,
para uma intervenção imediata caso venha a ser necessário.
O SMPC para coordenação dos meios no terreno, a DC para
informação às populações e órgãos de comunicação social e
a DAGF para disponibilização de recursos financeiros, estão
também em alerta máximo.
As quatro Corporações de Bombeiros do Município, sendo
os primeiros intervenientes em situações de crise, devem
estar também em prevenção máxima.

Alerta as Entidades de apoio

Se for considerado necessário, alertar as entidades de apoio
nas acções de emergência para a importância de se
encontrarem de prevenção para uma resposta rápida no
caso de se concluir necessário intervir. As principais
entidades a alertar são:
Instituto Nacional de Emergência Médica, Instituições de
Solidariedade e Segurança Social, Santa Casa da
Misericórdia de Santiago do Cacém, Empresas de
Transportes, Rádios locais, Agrupamentos de Escuteiros,
CDOS (ver lista de contactos).

Avaliação da existência de
vitimas e/ou danos materiais e
ambientais graves

Através das forças no terreno, fazer uma avaliação
preliminar da existência de feridos ou mortos, desalojados e
a extensão de danos sofridos nas infra-estruturas de apoio.
Activar de imediato meios de remoção de destroços
(retroescavadoras e bulldozers), e enviar para as zonas
sinistradas.

Activação de meios materiais e
humanos

REVISÃO II

Após a avaliação preliminar dos danos humanos e materiais
nas zonas de impacto, conjuntamente com os agentes de
protecção civil no local, estudar a necessidade de
mobilização de meios e decidir da sua localização de
concentração, zona de apoio ou zona de concentração e
reserva.
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Avaliação de necessidade de
evacuação de populações

A alimentação dos desalojados pode ser confeccionada nas
cozinhas das cantinas escolares ou servidas por empresas
de catering.
Os responsáveis dos centros de acolhimento procedem ao
registo de todos os indivíduos que derem entrada,
recorrendo a formulários normalizados.
A informação recolhida é encaminhada para (DC) que trata a
informação disponibiliza-a ao público e órgãos de
comunicação social segundo directrizes do director do plano,
procedendo ainda à reunião de famílias no caso de existir
mais que um centro de acolhimento.

Avaliação da necessidade de
reforço de meios de mortuária

Constituição de perímetros de
segurança

Garantir o condicionamento de
trânsito nos itinerários de
emergência (quando activado
o PMEPC)

Manutenção da ordem pública
(quando activado o PMEPC)

Garantir as necessidades
básicas da população afectada
(quando activado o PMEPC)

Informação à população
(quando activado o PMEPC)

REVISÃO II

A Autoridade de Saúde Municipal, face ao potencial número
de mortos, avalia a necessidade de definir locais
temporários de depósito de cadáveres.
As Forças de Segurança no terreno, garantem que os
diferentes sectores do teatro de operações, zonas de
sinistro, apoio às vítimas e concentração e reserva, se
encontram delimitados e o acesso a estas zonas é restrito,
permitindo apenas a entrada a elementos que fazem parte
do socorro nas diversas vertentes.
Garantir que os itinerários de emergência definidos se
encontram desimpedidos de trânsito.
As Forças de Segurança deslocadas para o teatro de
operações são responsáveis pelo controlo de acessos e
condicionamento de trânsito nos itinerários de emergência.
As Forças de Segurança deslocadas para o teatro de
operações garantem o patrulhamento das zonas mais
afectadas, no intuito de evitar deambulações de curiosos e
pilhagens.
As zonas residências mais isoladas e zonas comerciais são
as mais vulneráveis pelo que devem ter a vigilância
adequada por parte das Forças de Segurança deslocadas
para o teatro de operações
Os serviços Técnicos da Câmara Municipal em colaboração
com a representante do CDSSS, o representante da
SCMSC e escuteiros, fazem chegar à população afectada,
bens básicos e essenciais. (medicamentos, agasalhos,
alimentação, água etc.)
A DC reúne e prepara toda a informação disponível
relacionada com o incidente, prepara comunicados a
fornecer aos órgãos de comunicação social, prepara
informação a ser distribuída às populações afectadas, com
referência aos cuidados a ter e atitudes a adoptar, prepara
cadernos com identificação dos desalojados e feridos e com
a colaboração da representante do CDSSS, o representante
da SCMSC e escuteiros, reúne as famílias dispersas.
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PROTECÇÃO CIVIL

Analisar estragos nas infraestruturas básicas

Após se ter avaliada a dimensão dos estragos e
identificadas as zonas mais afectadas, tendo presente a
disponibilidade dos meios no terreno, (da Câmara Municipal
ou particulares), estes meios deslocam-se para as zonas
mais afectadas, de modo a removerem destroços que
impeçam a progressão das equipas de primeira intervenção.
Procede-se à avaliação de danos em infra-estruturas base,
(rede eléctrica, telefones, saneamento básico, águas, etc,).
A Directora da Departamento de Obras Municipais e
Ambiente (DOMA) com a colaboração da DOME, DASB,
DSU, DAGF e DC, contacta as entidades responsáveis
pelos diversos sectores e coordena os trabalhos de
reposição da normalidade,

Desactivação do PMEPC ou
estado de alerta de âmbito
Municipal

Após controlada a situação de emergência, tendo sido
terminado o transporte de doentes e feridos para as
unidades hospitalares, o regresso das populações
deslocadas para as suas casas ou casas de familiares, a
estabilização embora primária, de infra-estruturas em risco
de derrocada, cabe ao Director do PMEPC proceder à
desactivação do plano.
A desactivação do PMEPC, implica a passagem a uma
situação de alerta de âmbito municipal, coloca de prevenção
as equipas da Câmara Municipal que coordenadas pelo
SMPC, colaboram com os corpos de Bombeiros que ainda
se encontrem no terreno.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal indicar a
desactivação de alerta de âmbito Municipal.
A desactivação da situação de alerta de âmbito Municipal,
levará a que deixem de estar em prevenção as equipas da
DOME, DASB, DSU e DC.

REVISÃO II

PARTE II

Pag. 18

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL
Procedimentos

Constituição de equipas de
prevenção

Temporal/ Ciclone e Tornado
Caso de preveja o deslizamento de terras com danos
susceptíveis de colocar em risco habitações ou outras
edificações, a CMPC activa o PMEPC, com a entrada em
acção imediata das equipas da DOME, DSU e DASB a nível
Municipal, recorrendo ainda a entidades externas se a
situação assim o aconselhar.
Estas equipas estão em estado de prontidão permanente,
para uma intervenção imediata caso venha a ser necessário.
O SMPC para coordenação dos meios no terreno, a DC para
informação às populações e órgãos de comunicação social e
a DAGF para disponibilização de recursos financeiros, estão
também em alerta máximo.
As quatro Corporações de Bombeiros do Município, sendo
os primeiros intervenientes em situações de crise, devem
estar também em prevenção máxima.

Alerta as Entidades de apoio

Avaliação da existência de
vitimas e/ou danos materiais e
ambientais graves

Activação de meios materiais e
humanos

Avaliação de necessidade de
evacuação de populações

Avaliação da necessidade de
reforço de meios de mortuária
REVISÃO II

Se for considerado necessário, alertar as entidades de apoio
nas acções de emergência para a importância de se
encontrarem de prevenção para uma resposta rápida no
caso de se concluir necessário intervir. As principais
entidades a alertar são:
Instituto Nacional de Emergência Médica, Instituições de
Solidariedade e Segurança Social, Santa Casa da
Misericórdia de Santiago do Cacém, Empresas de
Transportes, Rádios locais, Agrupamentos de Escuteiros,
CDOS (ver lista de contactos).
Através das forças no terreno, fazer uma avaliação
preliminar da existência de feridos ou mortos, desalojados e
a extensão de danos sofridos nas infra-estruturas de apoio.
Activar de imediato meios de remoção de destroços
(retroescavadoras e bulldozers), e enviar para as zonas
sinistradas.
Após a avaliação preliminar dos danos humanos e materiais
nas zonas de impacto, conjuntamente com os agentes de
protecção civil no local, estudar a necessidade de
mobilização de meios e decidir da sua localização de
concentração, zona de apoio ou zona de concentração e
reserva.
A alimentação dos desalojados pode ser confeccionada nas
cozinhas das cantinas escolares ou servidas por empresas
de catering.
Os responsáveis dos centros de acolhimento procedem ao
registo de todos os indivíduos que derem entrada,
recorrendo a formulários normalizados.
A informação recolhida é encaminhada para a DC que trata
a informação disponibiliza-a ao público e órgãos de
comunicação social segundo directrizes do director do plano,
procedendo ainda à reunião de famílias no caso de existir
mais que um centro de acolhimento.
A Autoridade de Saúde Municipal, face ao potencial número
de mortos, avalia a necessidade de definir locais temporários
de depósito de cadáveres.
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Constituição de perímetros de
segurança

Garantir o condicionamento de
trânsito nos itinerários de
emergência (quando activado o
PMEPC)
Manutenção da ordem pública
(quando activado o PMEPC)

Garantir as necessidades
básicas da população afectada
(quando activado o PMEPC)

Informação à população
(quando activado o PMEPC)

Analisar estragos nas infraestruturas básicas

REVISÃO II

As Forças de Segurança no terreno garantem que os
diferentes sectores do teatro de operações, zonas de
sinistro, apoio às vítimas e concentração e reserva, se
encontram delimitados e o acesso a estas zonas é restrito,
permitindo apenas a entrada a elementos que fazem parte
do socorro nas diversas vertentes.
As Forças de Segurança, garantem que os itinerários de
emergência definidos se encontram desimpedidos de
trânsito e controlam de acessos e condicionamento de
trânsito nos itinerários de emergência.
As Forças de Segurança no terreno garantem o
patrulhamento das zonas mais afectadas, no intuito de evitar
deambulações de curiosos e pilhagens.
As zonas residências mais isoladas e zonas comerciais são
as mais vulneráveis pelo que devem ter a vigilância
adequada por parte das Forças de Segurança
Os serviços Técnicos da Câmara Municipal em colaboração
com a representante do CDSSS, o representante da SCMSC
e escuteiros, fazem chegar à população afectada, bens
básicos
e
essenciais.
(medicamentos,
agasalhos,
alimentação, água etc.)
A DC reúne e prepara toda a informação disponível
relacionada com o incidente, prepara comunicados a
fornecer aos órgãos de comunicação social, prepara
informação a ser distribuída às populações afectadas, com
referência aos cuidados a ter e atitudes a adoptar, prepara
cadernos com identificação dos desalojados e feridos e com
a colaboração da representante do CDSSS, o representante
da SCMSC e escuteiros, reúne as famílias dispersas.
Após se ter avaliada a dimensão dos estragos e
identificadas as zonas mais afectadas, tendo presente a
disponibilidade dos meios no terreno, (da Câmara Municipal
ou particulares), estes meios deslocam-se para as zonas
mais afectadas, de modo a removerem destroços que
impeçam a progressão das equipas de primeira intervenção.
Procede-se à avaliação de danos em infra-estruturas base,
(rede eléctrica, telefones, saneamento básico, águas, etc,).
A DOMA, com a colaboração da DC, contacta as entidades
responsáveis pelos diversos sectores e coordena os
trabalhos de reposição da normalidade,

PARTE II

Pag. 20

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL

Desactivação do PMEPC ou
estado de alerta de âmbito
Municipal

REVISÃO II

Após controlada a situação de emergência, tendo sido
terminado o transporte de doentes e feridos para as
unidades hospitalares, o regresso das populações
deslocadas para as suas casas ou casas de familiares, a
estabilização embora primária, de infra-estruturas em risco
de derrocada, cabe ao Director do PMEPC proceder à
desactivação do plano.
A desactivação do PMEPC, implica a passagem a uma
situação de alerta de âmbito municipal, coloca de prevenção
as equipas da Câmara Municipal que coordenadas pelo
SMPC, colaboram com os corpos de Bombeiros que ainda
se encontrem no terreno.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal indicar a
desactivação de alerta de âmbito Municipal.
A desactivação da situação de alerta de âmbito Municipal,
levará a que deixem de estar em prevenção as equipas da
DOME, DASB, DSU e DC.
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PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL
Procedimentos

Constituição de equipas de
prevenção

Alerta as Entidades de apoio
Avaliação da existência de
vitimas e/ou danos materiais e
ambientais graves
Activação de meios materiais e
humanos

Avaliação de necessidade de
evacuação de populações

Avaliação da necessidade de
reforço de meios de mortuária

Constituição de perímetros de
segurança

REVISÃO II

Incêndio Florestal
O Plano Inter-Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios e o Plano Operacional Municipal, definem os
meios operacionais e locais de estacionamento estratégico,
onde se situam os meios de primeira intervenção em caso
de índice de risco de incêndio elevado ou máximo.
No entanto no caso de incêndios de grande
desenvolvimento
tenham
já
originado
danos
e
hospitalizações, o Presidente da Câmara decreta para a
situação de alerta municipal.
A situação de alerta Municipal, compreende a activação em
regímen de prevenção de equipas dos Bombeiros do
Concelho, e outras entidades que possuam meios de
combate, nomeadamente tractores com grades, bulldozers
etc.
É também activada a DC, para reunir e preparar toda a
informação relacionada com a ocorrência, prepara
comunicados aos órgãos de Comunicação Social, prepara
informação relativa os cuidados a ter e a serem adoptados
pela população,
O dispositivo operacional de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, está previsto no PIMDFCI, sendo que o POM é
actualizado anualmente, e na Directiva Operacional Nacional
também é actualizada anualmente.
Através das forças no terreno, fazer uma avaliação
preliminar da existência de feridos ou mortos, desalojados e
a extensão de danos sofridos nas infra-estruturas de apoio.
Após a avaliação preliminar dos danos humanos e materiais
nas zonas de impacto, conjuntamente com os agentes de
protecção civil no local, estudar a necessidade de
mobilização de meios e decidir da sua localização de
concentração, zona de apoio ou zona de concentração e
reserva.
A alimentação dos desalojados pode ser confeccionada nas
cozinhas das cantinas escolares ou servidas por empresas
de catering.
Os responsáveis dos centros de acolhimento procedem ao
registo de todos os indivíduos que derem entrada,
recorrendo a formulários normalizados.
A informação recolhida é encaminhada para a DC que trata
a informação disponibiliza-a ao público e órgãos de
comunicação social segundo directrizes do director do plano,
procedendo ainda à reunião de famílias no caso de existir
mais que um centro de acolhimento.
Não se aplica visto o tipo de ocorrência não apresentar
potencial para provocar número de mortos que esgote as
casas mortuárias do Município.
As Forças de Segurança no terreno, garantem que os
diferentes sectores do teatro de operações, zonas de sinistro,
apoio às vítimas e concentração e reserva, se encontram
delimitados e o acesso a estas zonas é restrito, permitindo
apenas a entrada a elementos que fazem parte do socorro
nas diversas vertentes.
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Garantir o condicionamento de
trânsito nos itinerários de
emergência (quando activado
o PMEPC)

Manutenção da ordem pública
(quando activado o PMEPC)

Garantir as necessidades
básicas da população afectada
(quando activado o PMEPC)

Informação à população
(quando activado o PMEPC)

Analisar estragos nas infraestruturas básicas

Desactivação do PMEPC ou
estado de alerta de âmbito
Municipal

REVISÃO II

Após avaliar a necessidade de condicionar o trânsito às áreas
afectadas pelo incêndio, cabe às As Forças de Segurança,
proceder ao condicionamento e controlo de acesso, se este
for essencial ao bom funcionamento e segurança no combate
ao fogo.
As Forças de Segurança no terreno, garantem o
patrulhamento das zonas mais afectadas, no intuito de evitar
deambulações de curiosos e pilhagens.
As zonas residências mais isoladas e zonas comerciais são
as mais vulneráveis pelo que devem ter a vigilância adequada
por parte das Forças de Segurança.
Os serviços Técnicos da Câmara Municipal em colaboração
com a representante do CDSSS, o representante da SCMSC
e escuteiros, fazem chegar à população afectada, bens
básicos
e
essenciais.
(medicamentos,
agasalhos,
alimentação, água etc.)
A DC reúne e prepara toda a informação disponível
relacionada com o incidente, prepara comunicados a fornecer
aos órgãos de comunicação social, prepara informação a ser
distribuída às populações afectadas, com referência aos
cuidados a ter e atitudes a adoptar, prepara cadernos com
identificação dos desalojados e feridos e com a colaboração
da representante do CDSSS, o representante da SCMSC e
escuteiros, reúne as famílias dispersas.
Após se ter avaliada a dimensão dos estragos e identificadas
as zonas mais afectadas, tendo presente a disponibilidade
dos meios no terreno, (da Câmara Municipal ou particulares),
estes meios deslocam-se para as zonas mais afectadas, de
modo a removerem destroços que impeçam a progressão das
equipas de primeira intervenção.
Procede-se à avaliação de danos em infra-estruturas base,
(rede eléctrica, telefones, saneamento básico, águas, etc,).
A DOMA, com a colaboração da DC, contacta as entidades
responsáveis pelos diversos sectores e coordena os trabalhos
de reposição da normalidade.
Após controlada a situação de emergência, tendo sido
terminado o transporte de doentes e feridos para as unidades
hospitalares, o regresso das populações deslocadas para as
suas casas ou casas de familiares, a estabilização embora
primária, de infra-estruturas em risco de derrocada, cabe ao
Director do PMEPC proceder à desactivação do plano.
A desactivação do PMEPC, implica a passagem a uma
situação de alerta de âmbito municipal, coloca de prevenção
as equipas da Câmara Municipal que coordenadas pelo
SMPC, colaboram com os corpos de Bombeiros que ainda se
encontrem no terreno.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal indicar a
desactivação de alerta de âmbito Municipal.
A desactivação da situação de alerta de âmbito Municipal,
levará a que deixem de estar em prevenção as equipas da
DOME, DASB, DSU e DC.
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PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL
TABELA II EXECUÇÃO DO PLANO FASE DE EMERGÊNCIA RISCOS DE ORIGEM
HUMANA
Procedimentos

Constituição das equipas de
prevenção

Avaliação da capacidade de
resposta das entidades de
Protecção Civil do Município e
informação de que o Presidente
da Câmara Municipal decretou a
Situação de Alerta de Âmbito
Municipal ou que solicita a
activação do PMEPC

Alertar às entidades de apoio

Avaliação da existência de
vitimas e/ou danos materiais e
ambientais

Avaliação de meios materiais e
humanos

REVISÃO II

Incêndios Urbanos
Após a ocorrência de um incêndio urbano, o Presidente da
Câmara Municipal avalia a necessidade de decretar a
situação de alerta de âmbito municipal.
A activação de alerta de âmbito municipal, implica a
activação de equipas da DOME e DSU em regime de
prevenção com máquinas de obras públicas e limpeza e a
activação da DC.
Caso a gravidade da situação assim o exija, cabe à CMPC
activar o PMEPC.
A activação do PMEPC, para além do previsto para
situações de emergência de âmbito municipal, compreende
ainda a passagem para o estado de prontidão das equipas
da DOME e DSU, a activação do Gabinete de Apoio
Técnico, dos Corpos de Bombeiros do Município e do
SMPC.
Após activação das equipas em estado de prontidão o
Director do Plano convoca para reunião extraordinária a
CMPC.
Ao contactar as entidades que fazem parte da CMPC é
averiguado se a sua capacidade de resposta foi ou não
afectada pelo incidente e se sim, em que grau.
Caso a situação assim o exija, a CMPC reúne em posto
avançado nas proximidades do teatro de operações.
Considerando a natureza do incidente, serão accionadas ou
colocadas em estado de prevenção todas estruturas de
apoio previstas no PMEPC.
Avisar as entidades que poderão vir a ser necessárias para
prestar apoio nas acções de emergência, salientando a
importância de se manterem de prevenção de modo a
darem o seu rápido contributo caso se venha a concluir ser
necessário.
As principais entidades a alertar são:
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, INEM,
Instituto Nacional de Medicina Legal, CDSSS, SCMSC, HLA,
Grupos de Escuteiros, Empresas de transporte e
comunicações e Rádios Locais.
Através das forças de intervenção presentes no teatro de
operações, fazer avaliação preliminar da existência de
feridos ou mortos, desalojados, animais afectados, danos no
meio ambiente e danos sofridos em infra-estruturas.
Uma vez efectuada a avaliação preliminar dos danos
humanos e materiais nas áreas de maior impacto, com os
agentes de protecção civil presentes no local, estudar a
necessidade de activar meios adicionais colocando-os na
zona de apoio ao teatro de operações.
Avaliar a necessidade de enviar para a zona de
concentração e reserva do teatro de operações meios
humanos e materiais que não sendo necessários no
momento se preveja venham a ser úteis.

PARTE II

Pag. 24

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL

Avaliação da necessidade de
evacuação

Avaliação da necessidade de
activação de meios adicionais
de mortuária

Constituição de perímetros de
segurança
Garantir o condicionamento de
trânsito nos itinerários de
emergência
Manutenção da ordem pública

Garantir as necessidades
básicas da população afectada

Informação à população

REVISÃO II

Um elemento do SMPC acompanhado de técnicos da
Câmara Municipal, deslocam-se aos locais afectados de
modo a avaliarem da necessidade de proceder à evacuação
dos locais. Os agentes de Protecção Civil no local devem
ser consultados sobre o andamento dos trabalhos e
previsões de regresso á normalidade.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal a decisão de
evacuar qualquer área do Município, para o que contará com
a colaboração dos Bombeiros do Município, Autoridade de
Saúde Municipal, Forças de Segurança e Serviços Técnicos
da Câmara Municipal.
As cantinas escolares pela sua proximidade são locais de
referência para o fornecimento de refeições a desalojados
de evacuação primária ou mesmo de evacuação secundária.
As empresas de catering podem prestar apoio caso estas se
considerem insuficiente dado o número de desalojados.
Todos os indivíduos que derem entrada nos centros de
acolhimento são registados com recurso a formulários
normalizados. A informação recolhida é de imediato
encaminhada para a DC a qual centraliza a informação,
disponibiliza-a ao público e reúne famílias dispersas.
Os serviços Médicos com assento na CMPC, caso prevejam
a sobrelotação da morgue do Hospital do Litoral Alentejano,
casas mortuárias dos cemitérios e agências funerárias,
definem locais temporários de depósito de cadáveres, sendo
feito o registo e identificação sempre que possível. Esta
informação é enviada à DC para processamento de dados.
As Forças de segurança no terreno garantem que os
diversos sectores do teatro de operações se encontram
definidos e que as zonas de sinistro e de apoio se
encontram vedadas.
As Forças de Segurança garantem que os itinerários
definidos se encontram desobstruídos de trânsito
Procedem ao controlo de acessos, condicionamento de
trânsito nos itinerários de emergência e indicam ao SPMC a
necessidade de meios complementares para este serviço.
As Forças de Segurança Asseguram o normal
patrulhamento do Município
Os serviços Técnicos da Câmara Municipal em colaboração
com a representante do CDSSS, o representante da
SCMSC e escuteiros, fazem chegar à população afectada,
bens básicos e essenciais. (medicamentos, agasalhos,
alimentação, água etc.). Caso a situação assim o justifique
estas populações são posteriormente encaminhadas para
centros de acolhimento temporários.
A DC reúne e prepara toda a informação disponível
relacionada com o incidente, nomeadamente: prepara
comunicados aos órgãos de comunicação social, informação
relativa aos cuidados a adoptar pelas populações e
disponibiliza informação relativa ao estado e localização de
deslocados e feridos.
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PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL

Análise de estragos nas infraestruturas básicas

Desactivação do PMEPC ou
estado de alerta de âmbito
Municipal

REVISÃO II

Identificadas as áreas que sofreram danos, deslocam-se
para o terreno elementos para avaliar os locais onde se
verificaram
estragos
em
infra-estruturas
de
telecomunicações, iluminação, rede de águas, rede eléctrica
etc.
Estabelece-se contacto com as entidades responsáveis
pelas infra-estruturas afectadas para reposição da
normalidade
Após controlada a situação de emergência, tendo sido
terminado o transporte de doentes e feridos para as
unidades hospitalares, o regresso das populações
deslocadas para as suas casas ou casas de familiares, a
estabilização embora primária, de infra-estruturas em risco
de derrocada, cabe ao Director do PMEPC proceder à
desactivação do plano.
A desactivação do PMEPC, implica a passagem a uma
situação de alerta de âmbito municipal, coloca de prevenção
as equipas da Câmara Municipal que coordenadas pelo
SMPC colaboram com os corpos de Bombeiros que ainda se
encontrem no terreno.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal indicar a
desactivação de alerta de âmbito Municipal.
A desactivação da situação de alerta de âmbito Municipal
implica o fim de equipas de prevenção.
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PROTECÇÃO CIVIL
Procedimentos

Constituição das equipas de
prevenção

Avaliação da capacidade de
resposta das entidades de
Protecção Civil do Município e
informação de que o Presidente
da Câmara Municipal decretou a
Situação de Alerta de Âmbito
Municipal ou que solicita a
activação do PMEPC

Alertar as entidades de apoio

Avaliação da existência de
vitimas e/ou danos materiais e
ambientais

REVISÃO II

Acidentes Industriais
Após a ocorrência de um acidente industrial, o Presidente da
Câmara Municipal avalia a necessidade de decretar a
situação de alerta de âmbito municipal e avalia se a unidade
industrial em causa se enquadra como estabelecimento de
nível superior de perigosidade, segundo o estipulado no
Decreto-lei nº 254/2007 de 12 de Julho.
A activação de alerta de âmbito municipal implica a
activação de equipas da DOME e DSU em regime de
prevenção com máquinas de obras públicas e limpeza e a
activação da DC (este ultimo em horário laboral).
Caso a gravidade da situação assim o exija, cabe à CMPC
activar o PMEPC.
A activação do PMEPC, para além do previsto para
situações de emergência de âmbito municipal, compreende
ainda a passagem para o estado de prontidão das equipas
da DOME e DSU, a activação do Gabinete de Apoio
Técnico, dos Corpos de Bombeiros do Município e do
SMPC.
Após activação das equipas em estado de prontidão o
Director do Plano convoca para reunião extraordinária a
CMPC.
Ao contactar as entidades que fazem parte da CMPC é
averiguado se a sua capacidade de resposta foi ou não
afectada pelo incidente e se sim, em que grau.
Caso a situação assim o exija, a CMPC reúne em posto
avançado nas proximidades do teatro de operações.
Considerando a natureza do incidente, serão accionadas ou
colocadas em estado de prevenção todas estruturas de
apoio previstas no PMEPC.
Avisar as entidades que poderão vir a ser necessárias para
prestar apoio nas acções de emergência, salientando a
importância de se manterem de prevenção de modo a
darem o seu rápido contributo caso se venha a concluir ser
necessário.
As principais entidades a alertar são:
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, INEM,
Instituto Nacional de Medicina Legal, CDSSS, SCMSC, HLA,
Grupos de Escuteiros, Empresas de transporte e
comunicações e Rádios Locais.
Através das forças de intervenção presentes no teatro de
operações, fazer avaliação preliminar da existência de
feridos ou mortos, desalojados, animais afectados, danos no
meio ambiente e danos sofridos em infra-estruturas.
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PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL

Avaliação de meios materiais e
humanos

Avaliação da necessidade de
evacuação

Avaliação da necessidade de
activação de meios adicionais
de mortuária

Constituição de perímetros de
segurança
Garantir o condicionamento de
trânsito nos itinerários de
emergência
Manutenção da ordem pública

Garantir as necessidades
básicas da população afectada

REVISÃO II

Uma vez efectuada a avaliação preliminar dos danos
humanos e materiais nas áreas de maior impacto, com os
agentes de protecção civil presentes no local, estudar a
necessidade de activar meios adicionais colocando-os na
zona de apoio ao teatro de operações.
Avaliar a necessidade de enviar para a zona de
concentração e reserva do teatro de operações meios
humanos e materiais que não sendo necessários no
momento se preveja venham a ser úteis.
Um elemento do SMPC acompanhado de técnicos da
Câmara Municipal, deslocam-se aos locais afectados de
modo a avaliarem da necessidade de proceder à evacuação
dos locais. Os agentes de Protecção Civil no local devem
ser consultados sobre o andamento dos trabalhos e
previsões de regresso á normalidade.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal a decisão de
evacuar qualquer área do Município, para o que contará com
a colaboração dos Bombeiros do Município, Autoridade de
Saúde Municipal, Forças de Segurança e Serviços Técnicos
da Câmara Municipal.
As cantinas escolares pela sua proximidade são locais de
referência para o fornecimento de refeições a desalojados
de evacuação primária ou mesmo de evacuação secundária.
As empresas de catering podem prestar apoio caso estas se
considerem insuficiente dado o número de desalojados.
Todos os indivíduos que derem entrada nos centros de
acolhimento são registados com recurso a formulários
normalizados. A informação recolhida é de imediato
encaminhada para a DC a qual centraliza a informação,
disponibiliza-a ao público e reúne famílias dispersas.
Os serviços Médicos com assento na CMPC, caso prevejam
a sobrelotação da morgue do Hospital do Litoral Alentejano,
casas mortuárias dos cemitérios e agências funerárias,
definem locais temporários de depósito de cadáveres, sendo
feito o registo e identificação sempre que possível. Esta
informação é enviada à DC para processamento de dados.
As Forças de segurança no terreno garantem que os
diversos sectores do teatro de operações se encontram
definidos e que as zonas de sinistro e de apoio se
encontram vedadas.
As Forças de Segurança garantem que os itinerários
definidos se encontram desobstruídos de trânsito
Procedem ao controlo de acessos, condicionamento de
trânsito nos itinerários de emergência e indicam ao SPMC a
necessidade de meios complementares para este serviço.
As Forças de Segurança Asseguram o normal
patrulhamento do Município
Os serviços Técnicos da Câmara Municipal em colaboração
com a representante do CDSSS, o representante da
SCMSC e escuteiros, fazem chegar à população afectada,
bens básicos e essenciais. (medicamentos, agasalhos,
alimentação, água etc.). Caso a situação assim o justifique
estas populações são posteriormente encaminhadas para
centros de acolhimento temporários.
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PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL

Informação à população

Análise de estragos nas infraestruturas básicas

Desactivação do PMEPC ou
estado de alerta de âmbito
Municipal

REVISÃO II

A DC reúne e prepara toda a informação disponível
relacionada com o incidente, nomeadamente: prepara
comunicados aos órgãos de comunicação social, informação
relativa aos cuidados a adoptar pelas populações e
disponibiliza informação relativa ao estado e localização de
deslocados e feridos.
Identificadas as áreas que sofreram danos, deslocam-se
para o terreno elementos para avaliar os locais onde se
verificaram
estragos
em
infra-estruturas
de
telecomunicações, iluminação, rede de águas, rede eléctrica
etc.
Estabelece-se contacto com as entidades responsáveis
pelas infra-estruturas afectadas para reposição da
normalidade
Após controlada a situação de emergência, tendo sido
terminado o transporte de doentes e feridos para as
unidades hospitalares, o regresso das populações
deslocadas para as suas casas ou casas de familiares, a
estabilização embora primária, de infra-estruturas em risco
de derrocada, cabe ao Director do PMEPC proceder à
desactivação do plano.
A desactivação do PMEPC, implica a passagem a uma
situação de alerta de âmbito municipal, coloca de prevenção
as equipas da Câmara Municipal que coordenadas pelo
SMPC colaboram com os corpos de Bombeiros que ainda se
encontrem no terreno.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal indicar a
desactivação de alerta de âmbito Municipal.
A desactivação da situação de alerta de âmbito Municipal
implica o fim de equipas de prevenção.
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PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL
Procedimentos

Constituição das equipas de
prevenção

Avaliação da capacidade de
resposta das entidades de
Protecção Civil do Município e
informação de que o Presidente
da Câmara Municipal decretou a
Situação de Alerta de Âmbito
Municipal ou que solicita a
activação do PMEPC

Alertar as entidades de apoio

Avaliação da existência de
vitimas e/ou danos materiais e
ambientais

Avaliação de meios materiais e
humanos

REVISÃO II

Acidentes Em Infra-Estruturas Hidráulicas
Perante a possibilidade de ocorrência de cheias provocadas
por chuvas torrenciais, rupturas ou descargas de
diques/represas ou se constate já a sua existência, o
Presidente da Câmara Municipal decreta, consoante o grau
de gravidade previsto ou verificado do incidente, a situação
de alerta de âmbito municipal.
A activação de alerta de âmbito municipal implica a
activação de equipas da DOME e DASB em regime de
prevenção com máquinas de obras públicas e limpeza e a
activação da DC (este ultimo em horário laboral).
Caso a gravidade da situação assim o exija, cabe à CMPC
activar o PMEPC.
A activação do PMEPC, para além do previsto para
situações de emergência de âmbito municipal, compreende
ainda a passagem para o estado de prontidão das equipas
da DOME e DASB activação do Gabinete de Apoio Técnico,
dos Corpos de Bombeiros do Município e do SMPC.
Após activação das equipas em estado de prontidão o
Director do Plano convoca para reunião extraordinária a
CMPC.
Ao contactar as entidades que fazem parte da CMPC é
averiguado se a sua capacidade de resposta foi ou não
afectada pelo incidente e se sim, em que grau.
Caso a situação assim o exija, a CMPC reúne em posto
avançado nas proximidades do teatro de operações.
Considerando a natureza do incidente, serão accionadas ou
colocadas em estado de prevenção todas estruturas de
apoio previstas no PMEPC.
Avisar as entidades que poderão vir a ser necessárias para
prestar apoio nas acções de emergência, salientando a
importância de se manterem de prevenção de modo a
darem o seu rápido contributo caso se venha a concluir ser
necessário.
As principais entidades a alertar são:
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, INEM,
Instituto Nacional de Medicina Legal, CDSSS, SCMSC, HLA,
Grupos de Escuteiros, Empresas de transporte e
comunicações e Rádios Locais.
Através das forças de intervenção presentes no teatro de
operações, fazer avaliação preliminar da existência de
feridos ou mortos, desalojados, animais afectados, danos no
meio ambiente e danos sofridos em infra-estruturas.
Uma vez efectuada a avaliação preliminar dos danos
humanos e materiais nas áreas de maior impacto, com os
agentes de protecção civil presentes no local, estudar a
necessidade de activar meios adicionais colocando-os na
zona de apoio ao teatro de operações.
Avaliar a necessidade de enviar para a zona de
concentração e reserva do teatro de operações meios
humanos e materiais que não sendo necessários no
momento se preveja venham a ser úteis.
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PROTECÇÃO CIVIL

Avaliação da necessidade de
evacuação

Avaliação da necessidade de
activação de meios adicionais
de mortuária

Constituição de perímetros de
segurança
Garantir o condicionamento de
trânsito nos itinerários de
emergência

Manutenção da ordem pública

Garantir as necessidades
básicas da população afectada

Informação à população

REVISÃO II

Um elemento do SMPC acompanhado de técnicos da
Câmara Municipal, deslocam-se aos locais afectados de
modo a avaliarem da necessidade de proceder à evacuação
dos locais. Os agentes de Protecção Civil no local devem
ser consultados sobre o andamento dos trabalhos e
previsões de regresso á normalidade.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal a decisão de
evacuar qualquer área do Município, para o que contará com
a colaboração dos Bombeiros do Município, Autoridade de
Saúde Municipal, Forças de Segurança e Serviços Técnicos
da Câmara Municipal. As cantinas escolares pela sua
proximidade são locais de referência para o fornecimento de
refeições a desalojados de evacuação primária ou mesmo
de evacuação secundária. As empresas de catering podem
prestar apoio caso estas se considerem insuficiente dado o
número de desalojados.
Todos os indivíduos que derem entrada nos centros de
acolhimento são registados com recurso a formulários
normalizados. A informação recolhida é de imediato
encaminhada para a DC a qual centraliza a informação,
disponibiliza-a ao público e reúne famílias dispersas.
Os serviços Médicos com assento na CMPC, caso prevejam
a sobrelotação da morgue do Hospital do Litoral Alentejano,
casas mortuárias dos cemitérios e agências funerárias,
definem locais temporários de depósito de cadáveres, sendo
feito o registo e identificação sempre que possível. Esta
informação é enviada à DC para processamento de dados.
As Forças de segurança no terreno garantem que os
diversos sectores do teatro de operações se encontram
definidos e que as zonas de sinistro e de apoio se
encontram vedadas.
As Forças de Segurança garantem que os itinerários
definidos se encontram desobstruídos de trânsito
Procedem ao controlo de acessos, condicionamento de
trânsito nos itinerários de emergência e indicam ao SPMC a
necessidade de meios complementares para este serviço.
Fazer circular pelas áreas afectadas elementos das forças
de segurança púbicas ou privadas para evitar pilhagens.
As áreas mais vulneráveis são residências isoladas e zonas
comerciais, pelo que devem ser alvo de vigilância apertada.
Os serviços Técnicos da Câmara Municipal em colaboração
com a representante do CDSSS, o representante da
SCMSC e escuteiros, fazem chegar à população afectada,
bens básicos e essenciais. (medicamentos, agasalhos,
alimentação, água etc.). Caso a situação assim o justifique
estas populações são posteriormente encaminhadas para
centros de acolhimento temporários.
A DC reúne e prepara toda a informação disponível
relacionada com o incidente, nomeadamente: prepara
comunicados aos órgãos de comunicação social, informação
relativa aos cuidados a adoptar pelas populações e
disponibiliza informação relativa ao estado e localização de
deslocados e feridos.
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Logo que o nível das águas o permita, elementos da
Câmara Municipal deslocam-se para as áreas afectadas
para avaliar a extensão dos danos causados pela subida
das águas.
Estabelece-se contacto com as entidades responsáveis
pelas infra-estruturas afectadas para reposição da
normalidade
Após controlada a situação de emergência, tendo sido
terminado o transporte de doentes e feridos para as
unidades hospitalares, o regresso das populações
deslocadas para as suas casas ou casas de familiares, a
estabilização embora primária, de infra-estruturas em risco
de derrocada, cabe ao Director do PMEPC proceder à
desactivação do plano.
A desactivação do PMEPC, implica a passagem a uma
situação de alerta de âmbito municipal, coloca de prevenção
as equipas da Câmara Municipal que coordenadas pelo
SMPC colaboram com os corpos de Bombeiros que ainda se
encontrem no terreno.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal indicar a
desactivação de alerta de âmbito Municipal.
A desactivação da situação de alerta de âmbito Municipal
implica o fim de equipas de prevenção.
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Estragos Avultados/Colapso De Edifícios
Caso se verifique uma situação de estragos avultados
provocados por explosão de fuga de gás em edifícios,
provocando a sua derrocada total ou parcial, o Presidente da
Câmara Municipal decreta, consoante o grau de gravidade
previsto ou verificado do incidente, a situação de alerta de
âmbito municipal.
A activação de alerta de âmbito municipal implica a
activação de equipas da DOME, DASB e DSU em regime de
prevenção com máquinas de obras públicas e limpeza e a
activação da DC (este ultimo em horário laboral).
Caso a gravidade da situação assim o exija, cabe à CMPC
activar o PMEPC.
A activação do PMEPC, para além do previsto para
situações de emergência de âmbito municipal, compreende
ainda a passagem para o estado de prontidão das equipas
da DOME DASB e DSU, a activação do Gabinete de Apoio
Técnico, dos Corpos de Bombeiros do Município e do
SMPC.
Após activação imediata das equipas em estado de
prontidão o Director do Plano, convoca para reunião
extraordinária a CMPC.
A formalização da activação do PMEPC é feita pela CMPC
depois de reunida.
Ao contactar as entidades que fazem parte da CMPC é
averiguado se a sua capacidade de resposta foi ou não
afectada pelo incidente e se sim, em que grau.
Considerando a natureza do incidente, serão accionadas ou
colocadas em estado de prevenção todas estruturas de
apoio previstas no PMEPC.
Avisar as entidades que poderão vir a ser necessárias para
prestar apoio nas acções de emergência, salientando a
importância de se manterem de prevenção de modo a
darem o seu rápido contributo caso se venha a concluir ser
necessário.
As principais entidades a alertar são:
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, INEM,
Instituto Nacional de Medicina Legal, CDSSS, SCMSC, HLA,
Grupos de Escuteiros, Empresas de transporte e
comunicações e Rádios Locais.
Através das forças de intervenção presentes no teatro de
operações, fazer avaliação preliminar da existência de
feridos ou mortos, desalojados, animais afectados, danos no
meio ambiente e danos sofridos em infra-estruturas.
Uma vez efectuada a avaliação preliminar dos danos
humanos e materiais nas áreas de maior impacto, com os
agentes de protecção civil presentes no local, estudar a
necessidade de activar meios adicionais colocando-os na
zona de apoio ao teatro de operações.
Avaliar a necessidade de enviar para a zona de
concentração e reserva do teatro de operações meios
humanos e materiais que não sendo necessários no
momento se preveja venham a ser úteis.
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REVISÃO II

Um elemento do SMPC acompanhado de técnicos da
Câmara Municipal, deslocam-se aos locais afectados de
modo a avaliarem da necessidade de proceder à evacuação
dos locais. Os agentes de Protecção Civil no local devem
ser consultados sobre o andamento dos trabalhos e
previsões de regresso á normalidade.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal a decisão de
evacuar qualquer área do Município, para o que contará com
a colaboração dos Bombeiros do Município, Autoridade de
Saúde Municipal, Forças de Segurança e Serviços Técnicos
da Câmara Municipal.
As cantinas escolares pela sua proximidade são locais de
referência para o fornecimento de refeições a desalojados
de evacuação primária ou mesmo de evacuação secundária.
As empresas de catering podem prestar apoio caso estas se
considerem insuficiente dado o número de desalojados.
Todos os indivíduos que derem entrada nos centros de
acolhimento são registados com recurso a formulários
normalizados. A informação recolhida é de imediato
encaminhada para a DC a qual centraliza a informação,
disponibiliza-a ao público e reúne famílias dispersas.
Os Serviços de Saúde com assento na CMPC, caso
prevejam a sobrelotação da morgue do Hospital do Litoral
Alentejano, casas mortuárias dos cemitérios e agências
funerárias, definem locais temporários de depósito de
cadáveres, sendo feito o registo e identificação sempre que
possível. Esta informação é enviada à DC para
processamento de dados.
As Forças de segurança no terreno garantem que os
diversos sectores do teatro de operações se encontram
definidos e que as zonas de sinistro e de apoio se
encontram vedadas.
As Forças de Segurança garantem que os itinerários
definidos se encontram desobstruídos de trânsito
Procedem ao controlo de acessos, condicionamento de
trânsito nos itinerários de emergência e indicam ao SPMC a
necessidade de meios complementares para este serviço.
Fazer circular pelas áreas afectadas elementos das forças
de segurança púbicas ou privadas para evitar pilhagens.
As áreas mais vulneráveis são residências isoladas e zonas
comerciais, pelo que devem ser alvo de vigilância apertada.
Os serviços Técnicos da Câmara Municipal em colaboração
com a representante do CDSSS, o representante da
SCMSC e escuteiros, fazem chegar à população afectada,
bens básicos e essenciais. (medicamentos, agasalhos,
alimentação, água etc.). Caso a situação assim o justifique
estas populações são posteriormente encaminhadas para
centros de acolhimento temporários.
A DC reúne e prepara toda a informação disponível
relacionada com o incidente, nomeadamente: prepara
comunicados aos órgãos de comunicação social, informação
relativa aos cuidados a adoptar pelas populações e
disponibiliza informação relativa ao estado e localização de
deslocados e feridos.
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Identificadas as áreas que sofreram danos, deslocam-se
para o terreno elementos para avaliar os locais onde se
verificaram
estragos
em
infra-estruturas
de
telecomunicações, iluminação, rede de águas, saneamento
básico, rede eléctrica etc.
Estabelece-se contacto com as entidades responsáveis
pelas infra-estruturas afectadas para reposição da
normalidade
Após controlada a situação de emergência, tendo sido
terminado o transporte de doentes e feridos para as
unidades hospitalares, o regresso das populações
deslocadas para as suas casas ou casas de familiares, a
estabilização embora primária, de infra-estruturas em risco
de derrocada, cabe ao Director do PMEPC proceder à
desactivação do plano.
A desactivação do PMEPC, implica a passagem a uma
situação de alerta de âmbito municipal, coloca de prevenção
as equipas da Câmara Municipal que coordenadas pelo
SMPC colaboram com os corpos de Bombeiros que ainda se
encontrem no terreno.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal indicar a
desactivação de alerta de âmbito Municipal.
A desactivação da situação de alerta de âmbito Municipal
implica o fim de equipas de prevenção.
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Concentrações Humanas
Não é de esperar que os eventos que ocorrem no Município
possam originar desacatos graves que justifiquem medidas
preventivas especiais.
No entanto, em eventos que reúnam grande número de
pessoas e que de algum modo potenciem a eclosão de
situações graves de deslocados ou feridos em números
elevados, o Presidente da Câmara Municipal equaciona a
possibilidade de decretar a situação de alerta de âmbito
Municipal
A situação de aleta de âmbito Municipal implica a colocação
em regime de prevenção do SMPC, do Corpo de Bombeiros
em cuja área de intervenção se realiza o evento e a DC.
A activação das equipas de prevenção e do Gabinete de
Apoio ao Director do Plano implica uma convocação
extraordinária da CMPC.
Considerando a natureza e o tipo de incidentes em causa,
não é de esperar que as entidades que compõem a CMPC
tenham sofrido danos, sendo que o contacto a estabelecer
com estas entidades tem por finalidade indicar que o
Presidente da Câmara Municipal declarou a situação de
alerta
de
âmbito
municipal,
ou
que
convoca
extraordinariamente a CMPC para activação do PMEPC.
Esta reunião caso as condições no terreno assim o exijam,
pode ocorrer num posto avançado nas proximidades do
teatro de operações.
A natureza do incidente implica o accionamento das Forças
de Segurança, Serviços de Saúde e Serviços técnicos da
Câmara Municipal
As entidades a intervir são as previstas no PMEPC
Através das forças presentes no teatro de operações, fazer
avaliação preliminar da existência de feridos ou mortos, a
extensão dos danos sofridos pelas infra-estruturas, animais
afectados e danos no meio ambiente
Uma vez efectuada a avaliação preliminar dos danos
humanos e materiais nas áreas de maior impacto, com os
agentes de protecção civil presentes no local, estudar a
necessidade de activar meios adicionais colocando-os na
zona de apoio do teatro de operações.
Avaliar a necessidade de enviar para a zona de
concentração e reserva do teatro de operações meios
humanos e materiais que não sendo necessários no
momento se preveja venham a ser úteis.
A evacuação que poderá estar associada a este tipo de
ocorrência, compreende apenas a retirada do local das
populações, de modo a controlar melhor a situação.
Esta deslocação da população não compreende a activação
de centros e acolhimento temporário.
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Não se prevê que este tipo de ocorrência possa gerar um
número de óbitos que justifique meios adicionais de
mortuária.
As Forças de segurança no terreno garantem que os
diversos sectores do teatro de operações se encontram
definidos e que as zonas de sinistro e de apoio se
encontram vedadas.
As Forças de Segurança garantem que os itinerários
definidos se encontram desobstruídos de trânsito
Procedem ao controlo de acessos, condicionamento de
trânsito nos itinerários de emergência e indicam ao SPMC a
necessidade de meios complementares para este serviço.
Fazer circular pelas áreas afectadas elementos das forças
de segurança púbicas ou privadas para evitar pilhagens.
As áreas mais vulneráveis são residências isoladas e zonas
comerciais, pelo que devem ser alvo de vigilância apertada.
Não sendo previsível a activação do PMEPC neste tipo de
ocorrência, é essencial que as Entidades de Saúde que
fazem parte do plano, coordene os meios a empregar para
responder às diferentes solicitações.
Caso a ocorrência origine número significativo de feridos, é
constituído na proximidade da área afectada um posto
médico avançado coordenado pelo INEM. Neste posto é
recebida a população afectada, feita a triagem das diversas
necessidades e procede ao seu encaminhamento para o
local mais adequado.
A DC reúne e prepara toda a informação relacionada com o
incidente, nomeadamente: prepara comunicados aos órgãos
de comunicação social, prepara informação relativa aos
cuidados a adoptar pelas populações e disponibiliza
informação relativa ao estado e localização de deslocados e
feridos.
A natureza muito localizada deste tipo de ocorrências não
obriga a que se percorram grandes distâncias no município
para avaliação dos estragos. No entanto o SMPC
acompanhado por técnicos da Câmara Municipal desloca-se
aos locais de maior risco para análise do ocorrido e informa
o Director do Plano para definir procedimentos.
Após controlada a situação de emergência, tendo sido
terminado o transporte de doentes e feridos para as
unidades hospitalares, o regresso das populações
deslocadas para as suas casas ou casas de familiares, cabe
ao Director do PMEPC proceder à desactivação do plano.
A desactivação do PMEPC, implica a passagem a uma
situação de alerta de âmbito municipal, coloca de prevenção
as equipas da Câmara Municipal que coordenadas pelo
SMPC colaboram com os corpos de Bombeiros que ainda se
encontrem no terreno.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal indicar a
desactivação de alerta de âmbito Municipal.
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Terrorismo
Não sendo possível prever quando e onde vai acontecer um
acto terrorista, a acontecer, a CMPC em reunião
extraordinária, activa de imediato o PMEPC
A activação do PMEPC, implica a colocação em estado de
prontidão equipas municipais da DOME, DASB, DSU, SMPC
e Bombeiros do Concelho, para uma intervenção imediata
nas suas áreas de actuação caso se venha a revelar
necessário.
As Forças de segurança, GNR e PM, são informadas
segundo a sua área de intervenção, para colaboração com
outras forças no terreno, manterem a ordem pública,
delimitarem corredores de emergência e procederem às
averiguações que por bem entenderem efectuar.
É activado ainda o Gabinete de Apoio Técnico e a DC
A activação das equipas de prevenção e do Gabinete de
Apoio ao Director do Plano implica uma convocação
extraordinária da CMPC.
Ao contactar as entidades que fazem parte da CMPC é
averiguado se a sua capacidade de resposta foi ou não
afectada pelo incidente e se sim, em que grau.
Esta reunião caso as condições no terreno assim o exijam,
pode ocorrer num posto avançado nas proximidades do
teatro de operações.
Este tipo de incidentes implica o accionamento de todos os
meios de intervenção previstos neste plano.
Avisar as entidades que poderão vir a ser necessárias para
prestar apoio nas acções de emergência, salientando a
importância de se manterem de prevenção de modo a
darem o seu rápido contributo caso se venha a concluir ser
necessário.
As principais entidades a alertar são:
LNEC, INEM, Instituto Nacional de Medicina Legal, CDSSS,
SCMSC, HLA, Grupos de Escuteiros, Empresas de
transporte e comunicações e Rádios Locais.
Através das forças presentes no teatro de operações, fazer
avaliação preliminar da existência de feridos ou mortos, a
extensão dos danos sofridos pelas infra-estruturas, animais
afectados e danos no meio ambiente
Uma vez efectuada a avaliação preliminar dos danos
humanos e materiais nas áreas de maior impacto, com os
agentes de protecção civil presentes no local, estudar a
necessidade de activar meios adicionais colocando-os na
zona de apoio do teatro de operações.
Avaliar a necessidade de enviar para a zona de
concentração e reserva do teatro de operações meios
humanos e materiais que não sendo necessários no
momento se preveja venham a ser úteis.
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Um elemento do SMPC, acompanhado de técnicos da
Câmara Municipal, desloca-se aos locais afectados de modo
a avaliar a necessidade de proceder à evacuação dos locais.
Os agentes de Protecção Civil no local devem ser
consultados sobre o andamento dos trabalhos e previsões
de regresso á normalidade.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal a decisão de
evacuar qualquer área do Município, para o que contará com
a colaboração dos Bombeiros do Município, Autoridade de
Saúde Municipal, Forças de Segurança e Serviços Técnicos
da Câmara Municipal.
As cantinas escolares, pela sua proximidade, são locais de
referência para o fornecimento de refeições a desalojados
de evacuação primária ou mesmo de evacuação secundária.
As empresas de catering podem prestar apoio caso estas se
considerem insuficientes, dado o número de desalojados.
Todos os indivíduos que derem entrada nos centros de
acolhimento são registados com recurso a formulários
normalizados. A informação recolhida é de imediato
encaminhada para a DC a qual centraliza a informação,
disponibiliza-a ao público e reúne famílias dispersas.
Os Serviços de Saúde com assento na CMPC, caso
prevejam a sobrelotação da morgue do Hospital do Litoral
Alentejano, casas mortuárias dos cemitérios e agências
funerárias, definem locais temporários de depósito de
cadáveres, sendo feito o registo e identificação sempre que
possível. Esta informação é enviada à DC para
processamento de dados.
As Forças de segurança no terreno garantem que os
diversos sectores do teatro de operações se encontram
definidos e que as zonas de sinistro e de apoio se
encontram vedadas.
As Forças de Segurança garantem que os itinerários
definidos se encontram desobstruídos de trânsito
Procedem ao controlo de acessos, condicionamento de
trânsito nos itinerários de emergência e indicam ao SPMC a
necessidade de meios complementares para este serviço.
Fazer circular pelas áreas afectadas elementos das forças
de segurança púbicas ou privadas para evitar pilhagens.
As áreas mais vulneráveis são residências isoladas e zonas
comerciais, pelo que devem ser alvo de vigilância apertada.
Não sendo previsível a activação do PMEPC neste tipo de
ocorrência, é essencial que as Entidades de Saúde que
fazem parte do plano, coordene os meios a empregar para
responder às diferentes solicitações.
Caso a ocorrência origine número significativo de feridos, é
constituído na proximidade da área afectada um posto
médico avançado coordenado pelo INEM. Neste posto é
recebida a população afectada, feita a triagem das diversas
necessidades e procede ao seu encaminhamento para o
local mais adequado.

PARTE II

Pag. 39

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL

Informação à população

Inspecção às áreas de maior
risco

Desactivação do PMEPC ou
estado de alerta de âmbito
Municipal

REVISÃO II

A DC reúne e prepara toda a informação relacionada com o
incidente, nomeadamente: prepara comunicados aos órgãos
de comunicação social, prepara informação relativa aos
cuidados a adoptar pelas populações e disponibiliza
informação relativa ao estado e localização de deslocados e
feridos.
A natureza muito localizada deste tipo de ocorrências não
obriga a que se percorram grandes distâncias no município
para avaliação dos estragos. No entanto o SMPC
acompanhado por técnicos da Câmara Municipal desloca-se
aos locais de maior risco para análise do ocorrido e informa
o Director do Plano para definir procedimentos.
Após controlada a situação de emergência, tendo sido
terminado o transporte de doentes e feridos para as
unidades hospitalares, o regresso das populações
deslocadas para as suas casas ou casas de familiares, cabe
ao Director do PMEPC proceder à desactivação do plano.
A desactivação do PMEPC, implica a passagem a uma
situação de alerta de âmbito municipal, coloca de prevenção
as equipas da Câmara Municipal que coordenadas pelo
SMPC colaboram com os corpos de Bombeiros que ainda se
encontrem no terreno.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal indicar a
desactivação de alerta de âmbito Municipal.
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Acidentes Viários Aéreos E/Ou Marítimos
Os acidentes viários são os que com mais frequência
acontecem na área do Município.
No entanto, dificilmente atingem proporções que obriguem à
activação do PMEPC.
Os acidentes aéreos e/ou marítimos, encontram-se
normalmente associados a condições meteorológicas
adversas. Caso ocorra na área do Município um acidente
aéreo o CDOS é de imediato avisado o qual por sua vez
avisará o CNOS. O CCON é a entidade responsável pela
coordenação de todas as entidades necessárias às acções
de intervenção no terreno, e, articula-se com o Centro de
Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo.
Dependendo da gravidade da ocorrência, o Presidente da
Câmara pode decretar a situação de alerta de âmbito
municipal.
Considerando a natureza e o tipo de incidentes em causa,
não é de esperar que as entidades que compõem a CMPC
tenham sofrido danos, sendo que o contacto a estabelecer
com estas entidades tem por finalidade indicar que o
Presidente da Câmara Municipal declarou a situação de
alerta
de
âmbito
municipal,
ou
que
convoca
extraordinariamente a CMPC para activação do PMEPC.
Sempre que o incidente justifique a declaração de estado de
alerta de âmbito municipal, a CMPC reúne e avalia qual a
melhor estratégia para mitigar o efeito do incidente, com
especial incidência nos cuidados de saúde e meios
materiais.
Esta reunião caso as condições no terreno assim o exijam,
pode ocorrer num posto avançado nas proximidades do
teatro de operações.
Desde que o PMEPC seja activado, todas Entidades
previstas neste plano para intervir no socorro, devem
também ser activadas, visto que será de pressupor um
elevado número de vítimas e danos em infra-estruturas.
Avisar as entidades que poderão vir a ser necessárias para
prestar apoio nas acções de emergência, salientando a
importância de se manterem de prevenção de modo a
darem o seu rápido contributo caso se venha a concluir ser
necessário.
As principais entidades a alertar são:
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo,
Autoridade Marítima Nacional, (a contactar pelo CCON),
INEM, Instituto Nacional de Medicina Legal, HLA, Empresas
de transporte e comunicações empresas proprietárias de
gruas e Rádios Locais.
Através das forças presentes no teatro de operações, fazer
avaliação preliminar da existência de feridos ou mortos, a
extensão dos danos sofridos pelas infra-estruturas, animais
afectados e danos no meio ambiente
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Avaliação da necessidade de
meios humanos e materiais

Avaliação das necessidades de
evacuação

Avaliação da necessidade de
activação de meios adicionais
de mortuária

Garantia de Perímetros de
segurança
Garantir o condicionamento de
trânsito nos itinerários de
emergência

REVISÃO II

Uma vez efectuada a avaliação preliminar dos danos
humanos e materiais nas áreas de maior impacto, com os
agentes de protecção civil presentes no local, estudar a
necessidade de activar meios adicionais colocando-os na
zona de apoio do teatro de operações.
Avaliar a necessidade de enviar para a zona de
concentração e reserva do teatro de operações meios
humanos e materiais que não sendo necessários no
momento se preveja venham a ser úteis.
Um elemento do SMPC, acompanhado de técnicos da
Câmara Municipal, desloca-se aos locais afectados de modo
a avaliar a necessidade de proceder à evacuação dos locais.
Os agentes de Protecção Civil no local devem ser
consultados sobre o andamento dos trabalhos e previsões
de regresso á normalidade.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal a decisão de
evacuar qualquer área do Município, para o que contará com
a colaboração dos Bombeiros do Município, Autoridade de
Saúde Municipal, Forças de Segurança e Serviços Técnicos
da Câmara Municipal.
As cantinas escolares, pela sua proximidade, são locais de
referência para o fornecimento de refeições a desalojados
de evacuação primária ou mesmo de evacuação secundária.
As empresas de catering podem prestar apoio caso estas se
considerem insuficientes, dado o número de desalojados.
Todos os indivíduos que derem entrada nos centros de
acolhimento são registados com recurso a formulários
normalizados. A informação recolhida é de imediato
encaminhada para a DC a qual centraliza a informação,
disponibiliza-a ao público e reúne famílias dispersas.
Os Serviços de Saúde com assento na CMPC, caso
prevejam a sobrelotação da morgue do Hospital do Litoral
Alentejano, casas mortuárias dos cemitérios e agências
funerárias, definem locais temporários de depósito de
cadáveres, sendo feito o registo e identificação sempre que
possível. Esta informação é enviada à DC para
processamento de dados.
As Forças de segurança no terreno garantem que os
diversos sectores do teatro de operações se encontram
definidos e que as zonas de sinistro e de apoio se
encontram vedadas.
As Forças de Segurança garantem que os itinerários
definidos se encontram desobstruídos de trânsito
Procedem ao controlo de acessos, condicionamento de
trânsito nos itinerários de emergência e indicam ao SPMC a
necessidade de meios complementares para este serviço.
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Procedimentos

Constituição de equipas de
prevenção

Avaliação da capacidade de
resposta das entidades de
Protecção Civil do Município e
informação de que o Presidente
da Câmara decretou a situação
de alerta de âmbito municipal ou
que solicita a activação do
PMEPC

Alertar as entidades de apoio

Avaliação da existência de
vítimas e/ou danos materiais e
ambientais
Avaliação da necessidade de
meios humanos e materiais

Avaliação das necessidades de
evacuação

REVISÃO II

Contaminação Da Rede Publica De Abastecimento De
Águas
Em situações de seca prolongada que por degradação
possa afectar o abastecimento de água às populações ou no
caso de descargas que afectem a rede hidrográfica do
Município, o Presidente da Câmara poderá decretar a
situação de alerta de âmbito municipal.
A situação de alerta de âmbito municipal implica a activação
de regime de prevenção das equipas da DASB, Bombeiros
da área afectada, e a activação da DC.
Sempre que se verifique a ocorrência de riscos sanitários
que justifiquem a declaração de alerta de âmbito municipal,
o Presidente da Câmara Municipal reúne-se com a CMPC
para delinearem acções a desenvolver e os meios a
empregar.
Nesta reunião serão definidas as entidades a contactar para
minimizar o incidente. A DC prepara comunicados à
população e presta as informações disponíveis aos meios de
comunicação social.
Avisar as entidades que poderão vir a ser necessárias para
prestar apoio nas acções de emergência, salientando a
importância de se manterem de prevenção de modo a
darem o seu rápido contributo caso se venha a concluir ser
necessário
Através das forças presentes no terreno, fazer avaliação
preliminar da existência de hospitalizações, a extensão dos
danos sofridos pelas infra-estruturas, animais afectados e
danos no meio ambiente
Efectuada a avaliação dos danos causados na população
meio ambiente e animais, é feita a avaliação da necessidade
de se disponibilizarem meios adicionais aos agentes que se
encontram no teatro de operações.
Um elemento do SMPC, acompanhado de técnicos da
Câmara Municipal, desloca-se aos locais afectados de modo
a avaliar a necessidade de proceder à evacuação dos locais.
Os agentes de Protecção Civil no local devem ser
consultados sobre o andamento dos trabalhos e previsões
de regresso á normalidade.
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal a decisão de
evacuar qualquer área do Município, para o que contará com
a colaboração dos Bombeiros do Município, Autoridade de
Saúde Municipal, Forças de Segurança e Serviços Técnicos
da Câmara Municipal.
As cantinas escolares, pela sua proximidade, são locais de
referência para o fornecimento de refeições a desalojados
de evacuação primária ou mesmo de evacuação secundária.
As empresas de catering podem prestar apoio caso estas se
considerem insuficientes, dado o número de desalojados.
Todos os indivíduos que derem entrada nos centros de
acolhimento são registados com recurso a formulários
normalizados. A informação recolhida é de imediato
encaminhada para a DC a qual centraliza a informação,
disponibiliza-a ao público e reúne famílias dispersas.
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Avaliação da necessidade de
activação de meios adicionais
de mortuária
Garantia de Perímetros de
segurança
Garantir o condicionamento de
trânsito nos itinerários de
emergência
Manutenção da ordem pública

Garantia de eficiência das
acções de auxílio médico.
(Quando activado o PMEPC)

Informação à população

Inspecção às áreas de maior
risco
Desactivação do PMEPC ou
estado de alerta de âmbito
Municipal

REVISÃO II

Não se prevê que este tipo de ocorrência possa gerar um
número de óbitos que justifique meios adicionais de
mortuária.
As Forças de segurança no terreno garantem que os
diversos sectores do teatro de operações se encontram
definidos e que as zonas de sinistro e de apoio se
encontram vedadas.
O incidente em análise não prevê, em princípio, este tipo de
medidas.
O incidente em análise não prevê, em princípio, este tipo de
medidas.
Em função do desenvolvimento da ocorrência e do número
de feridos ou mortos, os Serviços de Saúde com assento na
CMPC coordenam os meios a empregar para responder às
diferentes solicitações
Estes Serviços articulam-se com os Serviços técnicos da
Câmara municipal aos quais vai requerer os meios
necessários à sua actividade.
A DC reúne e prepara toda a informação relacionada com o
incidente, nomeadamente: prepara comunicados aos órgãos
de comunicação social, prepara informação relativa aos
cuidados a adoptar pelas populações e disponibiliza
informação relativa ao estado e localização de deslocados e
feridos.
Condicionar o acesso às áreas afectadas ao longo dos
cursos de água e acompanhar o evoluir da situação.
Após controlada a situação de emergência, tendo sido
terminado o transporte de doentes para as unidades
hospitalares, regularizado o abastecimento de água às
populações, cabe ao Presidente da Câmara Municipal
determinar o fim da situação de alerta de âmbito Municipal.
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Procedimentos

Alerta às entidades de apoio

Constituição de equipas de
prevenção

Avaliação das necessidades de
evacuação

Informação à população

Inspecção às áreas de maior
risco

Garantir o condicionamento de
trânsito nos itinerários de
emergência

REVISÃO II

Acidente Com Transporte De Mercadorias Perigosas
Alertar as entidades de apoio nas acções de emergência
para a importância de se deslocarem para o terreno com
equipamento adequado para uma resposta rápida no caso
de se concluir necessário intervir. As principais entidades a
alertar são:
Instituto Nacional de Emergência Médica, Empresa
distribuidora para a qual o transportador trabalhe, CDOS
(ver lista de contactos).
Após a ocorrência de um acidente com viatura de transporte
de matérias perigosas susceptíveis de colocar em risco
habitações ou outras edificações, a CMPC activa o PMEPC,
com a intervenção dos Corpos de Bombeiros do Município,
Entidades de Saúde e Forças da Ordem.
O SMPC para coordenação dos meios no terreno, a DC para
informação às populações e órgãos de comunicação social.
As quatro Corporações de Bombeiros do Município, sendo
os primeiros intervenientes em situações de crise, devem
estar também em prevenção máxima
A evacuação que poderá estar associada a este tipo de
ocorrência, compreende a retirada do local das populações,
de modo a controlar melhor a situação, garantir a integridade
física face a uma eventual deflagração e evitar possíveis
intoxicações por inalação de gases derivados do petróleo.
A DC reúne e prepara toda a informação relacionada com o
incidente, nomeadamente: prepara comunicados aos órgãos
de comunicação social, prepara informação relativa aos
cuidados a adoptar pelas populações e disponibiliza
informação relativa ao estado e localização de deslocados e
feridos.
A natureza muito localizada deste tipo de ocorrências não
obriga a que se percorram grandes distancias dentro
município para avaliação dos estragos.
No entanto o SMPC, acompanhado por técnicos da Câmara
Municipal, desloca-se aos locais de risco para análise do
ocorrido e informa o Director do Plano para definir
procedimentos
As Forças de Segurança garantem que os itinerários
definidos se encontram desobstruídos de trânsito
Procedem ao controlo de acessos, condicionamento de
trânsito nos itinerários de emergência e indicam ao SPMC a
necessidade de meios complementares para este serviço.
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Procedimentos

Alerta às entidades de apoio

Constituição de equipas de
prevenção

Avaliação das necessidades de
evacuação

Informação à população

Inspecção às áreas de maior
risco

Garantir o condicionamento de
trânsito nos itinerários de
emergência

REVISÃO II

Derrame No Oleoduto Sines – Aveiras / Ren Gasoduto
Sines - Setúbal
Alertar as entidades de apoio nas acções de emergência
para a importância de se deslocarem para o terreno com
equipamento adequado para uma resposta rápida no caso
de se concluir necessário intervir. As principais entidades a
alertar são:
Forças de segurança, Gabinete de crise da CLC em Aveiras,
Centro de despacho de gás em Bucelas, CDOS (ver lista de
contactos).
Após a ocorrência de uma fuga no oleoduto /REN Gasoduto
susceptível de colocar em risco habitações ou outras
edificações, a CMPC activa o PMEPC, com a intervenção
dos Corpos de Bombeiros do Município, Entidades de Saúde
e Forças da Ordem.
O SMPC para coordenação dos meios no terreno, a DC para
informação às populações e órgãos de comunicação social.
As quatro Corporações de Bombeiros do Município, sendo
os primeiros intervenientes em situações de crise, devem
estar também em prevenção máxima
A evacuação que poderá estar associada a este tipo de
ocorrência, compreende a retirada do local das populações,
de modo a controlar melhor a situação, garantir a integridade
física face a uma eventual deflagração e evitar possíveis
intoxicações por inalação de gases derivados do petróleo.
A DC reúne e prepara toda a informação relacionada com o
incidente, nomeadamente: prepara comunicados aos órgãos
de comunicação social, prepara informação relativa aos
cuidados a adoptar pelas populações e disponibiliza
informação relativa ao estado e localização de deslocados e
feridos.
A natureza muito localizada deste tipo de ocorrências não
obriga a que se percorram grandes distancias dentro
município para avaliação dos estragos.
No entanto o SMPC, acompanhado por técnicos da Câmara
Municipal, desloca-se aos locais de risco para análise do
ocorrido e informa o Director do Plano para definir
procedimentos
As Forças de Segurança garantem que os itinerários
definidos se encontram desobstruídos de trânsito
Procedem ao controlo de acessos, condicionamento de
trânsito nos itinerários de emergência e indicam ao SPMC a
necessidade de meios complementares para este serviço.
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2.2. – Fase de Reabilitação


Através do Serviços técnicos da Câmara Municipal proceder, às acções de
Restabelecimento Urgente, tais como:
 Desobstruir, reparar e estabelecer o fornecimento de água e energia;
 Assegurar o transporte de pessoas, bens, água e combustíveis;
 Reabilitar, logo que possível, os serviços públicos essenciais;
 Demolir, desobstruir e remover os destroços e obstáculos, a fim de
restabelecer a circulação e evitar desmoronamentos.



Garantir assistência e bem-estar às populações e promover a reunião das
famílias.

 Promover


o regresso das populações, bens e animais deslocados.

O SMPC acompanhado por técnicos da Câmara Municipal procede, à
análise e quantificação das perdas e danos pessoais e materiais.



A DC, mantém informados os Órgãos de Comunicação Social, sobre a
situação, as operações de emergência realizadas e as medidas e acções
de restabelecimento em curso.

REVISÃO II
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TABELA III ACÇÕES DE REABILITAÇÃO
TIPO DE
INTERVENÇÃO

Desobstrução e
reparação
de
vias
de
circulação

Estabilização de
infra-estruturas
essenciais

ELEMENTOS A
CONSIDERAR

ENTIDADES
ENVOLVIDAS

Identificar e localizar
vias
obstruídas
ou
danificadas e definir
prioridades
de
intervenção.
Proceder
à
desobstrução
e
regularização de pisos
das vias afectadas.
Estabilização de taludes
e vertentes.
Identificar
as
infraestruturas
que
apresentem
danos
estruturais graves e
determinar as que vão
ser alvo de intervenção
prioritária.
Estabilização das infraestruturas com indícios
de danos estruturais
que ponham em risco o
seu funcionamento, com
recurso a estruturas
metálicas.

SMPC, DOME e
EP.

Com a colaboração do
LNEC,
proceder
a
análise da estabilidade
das
infra-estruturas
danificadas.
A Câmara Municipal
através da rádio local e
do sítio da internet do
município esclarece a
população das contas
de solidariedade social
existentes.

REVISÃO II

DOME e EP.

DOME e EP.

RESPONSABILIDADES
Percorrer a área afectada e
fazer
levantamento
exaustivo de toda a rede
viária que se encontre
condicionada.
Reparar vias de circulação
e
estabilizar
zonas
envolventes
conforme
normas técnicas adequadas
a cada situação.

DOME,
DASB,
SMPC
e
Bombeiros
do
Município, na sua
área
de
intervenção.

Percorrer a área afectada e
fazer
levantamento
exaustivo de todas as infraestruturas que apresentem
danos estruturais graves.

DOME,
Empresas
de
construção civil,
Exercito
Português
e
organismos
representantes
da indústria.
DOME e LNEC.

Intervir de acordo com
normas técnicas adequadas
a cada caso, de modo a
impedir contaminações ou
colapso
das
infraestruturas.

Câmara
Municipal
Santiago
Cacém.

de
do

Proceder
ao
estudo
estrutural
das
infraestruturas afectadas e das
que se encontrem nas
proximidades.
Divulgação
célere
com
actualizações sempre que
se justifique, do número das
contas de solidariedade de
apoio às vítimas.
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Reparação da
rede de águas e
saneamento
básico

Identificar
as
infraestruturas
que
apresentem
danos
estruturais graves e
determinar as que vão
ser alvo de intervenção
prioritária.
Reposição
da
normalidade de redes
de abastecimento e
condutas
de
saneamento
danificadas.

Avaliar zonas afectadas
e definir prioridades

DASB e SMPC.

Percorrer a área afectada e
fazer
levantamento
exaustivo de todas as infraestruturas que apresentem
danos estruturais graves.

DASB
com
recurso
a
empresas
da
especialidade
que
tenham
condições
técnicas
para
prestar
auxilio
neste tipo de
trabalhos.
SMPC, EDP e
REN.

Reparar
condutas
de
abastecimento
e
saneamento básico tendo
em conta os procedimentos
técnicos adequados.

Reparação da
rede
eléctrica
de distribuição

Reabilitação e
estabilização
das
áreas
florestais

REVISÃO II

Reposição
da
normalidade da rede
com
reparação
de
cabos
e
postes
danificados.
Impedir a erosão e
garantir a manutenção
das características dos
locais afectados, manter
a
biodiversidade
e
controlar
o
aparecimento
de
espécies invasoras.
Incentivar
o
Voluntariado
para
acções de recuperação
das áreas ardidas.

EDP/REN.

Percorrer
as
áreas
afectadas,
proceder
a
levantamento rigoroso de
zonas que apresentem
falhas no abastecimento de
electricidade.
Reparar cabos e postes de
distribuição
segundo
procedimentos e técnicas
em vigor.

AFN, ICNB,
CMSC e APA.

Evitar
fenómenos
de
degradação ambiental e de
erosão.

AFN, APA,
CMSC,
Escuteiros,
Organizações
ambientais etc.

Garantir a coordenação
entre equipas e que as
acções se processam de
acordo
com
normas
técnicas em vigor.
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Garantir
a
segurança das
pessoas e bens,
controlar
o
acesso às áreas
afectadas
e
regular
o
trânsito.

Reabilitação
dos
Serviços
Sociais
do
Município

Impedir o acesso a
áreas sinistradas nas
quais subsistam riscos
de segurança pública ou
ainda
decorram
trabalhos de Protecção
Civil.
Impedir a ocorrência de
furtos e actos de
desordem pública
Determinar
locais
alternativos
de
circulação
rodoviária
tendo em conta os
locais
vedados
ao
trânsito.
Averiguar se algum
serviço essencial se
encontra condicionado e
determinar a razão do
constrangimento.

Auxiliar e em caso de
necessidade
indicar
local
alternativo
ao
funcionamento
dos
serviços afectados.

Prestação
de
apoio
psicossocial e
financeiro
à
população
afectada

REVISÃO II

Convocar
psicólogos,
assistentes
sociais,
pessoal
auxiliar
e
padres para prestar
apoio imediato à família
das vítimas.
Garantir
apoio
psicológico às equipas
de intervenção.

GNR.

GNR.
GNR.

DOME e SMPC.

CMPC.

INEM, HLA,
DEASS, SCMSC
CDSSS.

Controlar
acessos
locais de risco.

em

Garantir a manutenção da
Ordem Pública.
Condicionar o trânsito em
locais
onde
se
desenvolvam trabalhos de
reabilitação, bem como em
áreas do Município que se
preveja poderem ocorrer
constrangimentos.
Efectuar levantamento de
todas as necessidades
operacionais dos serviços
sociais do município e
proceder
a
avaliação
através dos vários serviços,
auxiliar
o
retorno
à
normalidade.
Disponibilizar
instalações
alternativas
para
o
funcionamento de serviços
essenciais
cujas
instalações não permitam o
seu funcionamento por
terem sofrido avultados
danos, necessitando longos
períodos de recuperação.
O INEM no âmbito da sua
estrutura
interna,
desencadeia
os
procedimentos necessários
para
prestar
apoio
psicológico às vítimas e
familiares envolvidos no
incidente.
O SMPC garante os meios
solicitados pelo INEM e
articula-se com as restantes
entidades para que todas
elas possam prestar o seu
contributo.
O Centro Distrital de
Segurança
Social
de
Setúbal
presta
apoio
económico às populações
afectadas
através
de
prestações pecuniárias.
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Disponibilizar meios de
transporte
para
a
população e animais
deslocados.
Regresso
população
animais
deslocados

da
e

Garantia
de
actualização e registo
de pessoas e animais
transportados.

REVISÃO II

Câmara
Municipal
de
Santiago
do
Cacém
e
empresas
de
transportes
especializados.

SMPC.

Cabe à Câmara Municipal
disponibilizar
transporte
para
as
populações
deslocadas em centros
temporários
de
acolhimento.
A
Câmara
Municipal
coordena ainda o transporte
de animais que tenham sido
deslocados por razões de
segurança.
Com recurso aos registos
efectuados aquando da
entrada em centros de
acolhimento
temporários,
registar os indivíduos que
foram transportados para
as suas residências com
recursos
aos
meios
disponibilizados
pela
Autarquia.
Proceder a registo de
animais que para o retorno
ao
local
de
origem
necessitem
apoio
da
Autarquia.
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3 – Articulação e Actuação de Agentes, Organismos e Entidades
Os Agentes, Entidades e Organismos de apoio com competências e atribuições
definidas no âmbito da protecção civil, em situações de acidente grave ou
catástrofe, articulam-se operacionalmente nos termos do Sistema Integrado de
Operações de Protecção Civil (SIOPS).
Para que esta articulação seja estabelecida de forma adequada, é realizada sob
um comando único, não pondo de modo algum em causa as estruturas de
direcção e comando das diferentes instituições no terreno.
Identificamos especificamente os diferentes agentes, entidades e organismos de
apoio que podem ser chamados s intervir quando activado o PMEPC de Santiago
do Cacém e respectivas missões. Este ponto tem como objectivos clarificar o
universo de entidades que actuam em caso de acidente grave ou catástrofe e
definir no concreto as diferentes áreas de actuação, com a finalidade de garantir
uma máxima eficiência das operações a desencadear, optimizando meios e
recursos disponíveis.
O SMPC segundo o Artigo 46º da Lei de Bases da Protecção Civil, (Lei nº
27/2006 de 3 de Julho), não faz parte das entidades que se designam por
agentes de protecção civil. No entanto dada a sua importância em qualquer
situação de emergência considera-se útil indicar as suas principais missões
durante e após as situações de emergência, à semelhança da apresentação da
missão para os restantes agentes de protecção civil.
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TABELA IV MISSÃO DO SMPC
Fases de
emergência

Emergência

Reabilitação

MISSÃO DO SMPC
O SMPC com a colaboração da DC e ARLA, presta apoio à CMPC e
participa operacionalmente no Gabinete de Apoio Técnico.
Na fase de emergência as suas missões prioritárias são:
 Apoiar as acções de evacuação;
 Apoiar as acções de aviso e alerta às populações;
 Cooperar com as instituições de segurança social para alojar
populações deslocadas;
 Colaborar nas acções de mortuária;
 Proceder, de forma contínua, ao levantamento de situação
nas áreas afectadas e remeter dados recolhidos ao Director
do Plano;
 Coordenar os trabalhos de estabilização de infra-estrutura.
 Faz o levantamento e avaliação dos riscos e
vulnerabilidades do Concelho e propõe as medidas
preventivas para minimizar o grau e as consequências
dos riscos;
 Avalia e quantifica os danos/prejuízos pessoais e
materiais;
 Promove o restabelecimento dos serviços essenciais
junto das entidades/organismos responsáveis;
 Auxilia na definição de prioridades de intervenção e
acompanha os trabalhos de reconstrução/reparação de
infra-estruturas danificadas;
 Garante a prestação de apoio psicossocial à população
atingida articulando-se com os serviços competentes
deslocados para o terreno;
 Organiza o transporte de regresso de populações, bens e
animais deslocados.

3.1. – Missão dos Agentes de Protecção Civil
Para que os agentes de protecção civil se possam articular de forma
eficaz e optimizar as suas acções conjuntas, é essencial a definição do
âmbito de actuação de cada um dos intervenientes nas fases de
emergência e reabilitação. Foi realizado o levantamento das principais
missões que cabem a cada um dos agentes no contexto da protecção
civil, de acordo com as competências de cada um e para cada uma das
diferentes fases.
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3.1.1. – Fase de Emergência
Esta fase corresponde à situação de iminência ou ocorrência de
acidente grave ou catástrofe e compreende as acções desenvolvidas no
âmbito da protecção civil para limitar os efeitos destas ocorrências no
Município e controlar as situações de emergência no mais curto espaço
de tempo possível.

3.1.2. – Fase de Reabilitação
Esta fase compreende as acções de reabilitação desenvolvidas no quadro
da protecção civil para promover a reposição da normalidade da vida das
pessoas nas áreas afectadas por acidentes graves ou catástrofes.
As principais missões dos agentes de protecção civil nestas fases
encontram-se resumidas na tabela seguinte:
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TABELA V FASE DE EMERGÊNCIA E REABILITAÇÃO
Missões dos Agentes de Protecção Civil
Agente

Corpos de
Bombeiros do
Município

REVISÃO II

Missão Fase de Emergência

Missão Fase de Reabilitação

As Corporações de Bombeiros do Município integram a
Comissão Municipal de Protecção Civil, estando a sua
participação prevista nas diversas fases, as principais
missões dos Corpos de Bombeiros nas respectivas áreas de
intervenção são:
 Avaliar a situação e identificar o tipo de ocorrência, o
local, extensão, potencial número de vítimas e
necessidade de meios de reforço a disponibilizar pelo
SMPC;
 Socorrer as populações em caso de inundações,
desabamentos, incêndios e outras ocorrências para as
quais os Bombeiros estão vocacionados;
 Proceder ao combate, rescaldo e prevenção a incêndios;
 Transporte de doentes e acidentados para as unidades
de saúde;
 Promover o abastecimento de água às populações;
 Colaborar nas acções de evacuação primária;
 Colaborar nas acções de mortuária;
 Participar nas acções de aviso às populações.

 Procedem a operações de rescaldo de incêndios;
 Colocam
no
terreno
equipas
para
prevenir
reacendimentos após grandes incêndios;
 Apoiam o regresso de populações, animais e bens
deslocados;
 Comunicam ao SMPC dúvidas que subsistam
relativamente à estabilidade de infra-estruturas ou
edifícios;
 Procedem à distribuição de água potável às populações;
 Colaboram na elaboração de relatórios e inquéritos à
situação de emergência.
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Destacamento
Territorial da
GNR

REVISÃO II

 Realiza operações de busca e salvamento de vítimas
soterradas, pessoas desaparecidas ou cadáveres,
reforçado com meios citotécnicos;
 Procede a operações de estabelecimento da ordem
pública;
 Coordena o controlo de tráfego e garante a desobstrução
dos corredores de emergência;
 Garante a segurança e controla os acessos ao teatro de
operações;
 Colabora nas operações de evacuação das populações;
 Colabora nos avisos e alerta às populações;
 Colabora nas acções de mortuária;
 Pode ser reforçado por GIPS através das valências de
busca e resgate em montanha (BREM), busca e resgate
em estruturas colapsadas (BREC), matérias perigosas
(HAZMAT) e operações subaquáticas (UEOS).

 Controla os acessos às áreas acidentados onde subsista
risco de segurança pública;
 Assegura a protecção de bens deixados em edifícios
evacuados;
 Controla o trânsito nas áreas acidentadas, facilitando o
acesso e trabalhos da maquinaria e equipas em trabalhos
no local.
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Autoridade
Marítima Local

REVISÃO II

A Autoridade Marítima Local exerce as competências legalmente
atribuídas no âmbito do Sistema de Autoridade Marítima, designadamente
e na área da sua jurisdição:
 Actuar no âmbito do alerta, aviso, intervenção, busca e salvamento no
espaço de jurisdição marítima, no contexto dos riscos marítimos,
solicitando quando necessário a colaboração do Serviço Municipal de
Protecção Civil (SMPC) ou Centro Distrital de PC (CDOS).
 Assumir o comando das operações de socorro (COS) no espaço de
jurisdição marítima, articulando-se com o Serviço Municipal de
Protecção Civil (SMPC) e com o Comandante Distrital de Operações
de Socorro (CDOS) na condução das operações, em conformidade
com o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil e Plano
Distrital de PC.
 Colaborar com o SMPC e CDOS fora do espaço de jurisdição marítima
sempre que se torne necessário, articulando-se no teatro de operações
com o COS.
 Propor, em caso de acidente grave ou catástrofe no espaço de
jurisdição marítima (ex. maré negra de grande dimensão), em sede de
Comissão Municipal de Protecção Civil, a activação do Plano Municipal
de Emergência de Protecção Civil ou Plano Distrital de PC.
 Garantir a manutenção da lei e ordem e segurança de pessoas e bens
no espaço de jurisdição marítima.
 Proceder ao resgate e encaminhamento, de acordo com a lei, de
cadáveres encontrados no espaço de jurisdição marítima.
 Proceder ao reconhecimento e avaliação de danos no espaço de
jurisdição marítima, iniciando pelos pontos e instalações críticas.
 Activar o Plano Mar Limpo e desempenhar as funções que nele lhe são
atribuídas;
 Elaborar Relatórios de Situação, Imediatos, Periódicos ou Finais,
enviando-os à CMPC, de forma a mantê-la sempre informada sobre
a situação e sua evolução, conforme
 Apoia a CMPC no estabelecimento e reforço das
Telecomunicações rádio, se necessário.
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Garantir a manutenção da lei e ordem e segurança
de pessoas e bens no espaço de jurisdição
marítima.
Disponibilizar meios para apoio às operações nas
zonas sinistradas.
Proceder ao resgate e encaminhamento, de acordo
com a lei, de cadáveres encontrados no espaço de
jurisdição marítima.
Proceder no âmbito das suas competências
(assinalamento marítimo, balizagem, actividades
técnico-administrativas, etc), em articulação com a
Autoridade
Portuária
na
recuperação
da
normalidade das actividades marítimo-portuárias.
Coordenar eventuais operações de combate à
poluição marítima por hidrocarbonetos ou outras
substâncias perigosas conforme previsto no Plano
Mar Limpo.
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INEM

Cruz Vermelha
Portuguesa
Delegação de
Ermidas

Unidade de
Cuidados de
Saúde
Personalizados
de Santiago do
Cacém

REVISÃO II

 Constituir e coordenar os postos de triagem e de
primeiros socorros;
 Prestar acções de socorro médico no local da ocorrência;
 Realizar o transporte assistido das vítimas para unidades
de saúde adequadas;
 Montar postos médicos avançados;
 Colaborar nas acções de mortuária.
Conforme definido no nº 2 do Artigo 46º da Lei 27/2006 de 3
de Julho, “A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em
cooperação com os demais agentes e de harmonia com o
seu estatuto próprio, funções de protecção civil nos
domínios da intervenção, apoio, socorro e assistência
sanitária e social”.
Sendo os seguintes os seus campos de acção:
 Colabora na construção de postos de triagem e de
primeiros socorros;
 Colabora na prestação de primeiros socorros nos postos
de acolhimento temporários;
 Procede ao transporte de feridos para as unidades de
saúde referenciadas;
 Presta apoio social, logístico e psicológica às vítimas
ilesas;
 Colabora nas acções de mortuária;
 Colabora na distribuição de alimentos e agasalhos às
populações deslocadas.
 Reforça a capacidade de prestação de cuidados de
saúde de urgência nas instalações da Unidade e
dependentes deste;
 Colabora nos postos de triagem e evacuação secundária,
conforme solicitado pela CMPC;
 Planeia em colaboração com o HLA, a CVP e o INEM em
situação de emergência, prevendo a cedência ou partilha
de pessoal, das instalações e equipamento.

 Presta apoio psicossocial às vítimas com recurso ao
Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise.

 Presta apoio na Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Santiago do Cacém;
 Procede ao transporte de vítimas estabilizadas para as
unidades hospitalares de referência;
 Presta apoio nas acções de mortuária;
 Colabora na prestação de apoio social e logístico às
vítimas.

 Quando solicitado, disponibiliza apoio psicológico às
famílias desalojadas, na Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Santiago do Cacém;
 Presta apoio Clínico e de enfermagem aos desalojados
no regresso a casa.
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Hospital do
Litoral
Alentejano

Autoridade de
Saúde
Municipal

Veterinário
Municipal

REVISÃO II

 Reforça a capacidade de prestação de cuidados de
saúde de urgência nas instalações do Hospital e
dependentes deste;
 Colabora nos postos de triagem e evacuação secundária
conforme solicitado pelo CMPC;
 Planeia a colaboração com a Unidade de Cuidados de
Saúde Personalizados e Santiago do Cacém (UCSPSC),
a CVP e o INEM em situação de emergência, prevendo a
cedência ou partilha de pessoal, das instalações e
equipamento.
 Constituir e coordenar os postos de triagem e de
primeiros socorros até a chegada do INEM;
 Coordena as acções de mortuária;
 Define, em colaboração com os serviços técnicos
Municipais, os locais para reunião ou enterramento dos
mortos.
 Delibera sobre o destino a dar aos animais, cuja
manutenção se tornou insustentável;
 Define, em colaboração com os serviços técnicos da
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, os locais par
parqueamento do gado em emergência.

 Garante o acompanhamento médico da população
afectada;
 Em articulação com a Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados e Santiago do Cacém (UCSPSC),
providencia o regresso a casa após conformação das
condições de habitabilidade das zonas afectadas, de
internados que estando recuperados física e
psicologicamente, tenham condições de continuação de
cuidados de saúde nas suas casas.
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3.2. – Missão dos Organismos e Entidades de Apoio
 Colaboram com o SMPC ou a CMPC (se estiver activada) na
actualização do inventário dos seus meios e recursos.
 Colaboram com o SMPC no planeamento e execução das medidas
preventivas com vista a minimizar o grau dos riscos e suas
consequências.
 Promovem acções de sensibilização e formação do seu pessoal e/ou
população, tendo em vista o seu desempenho pronto e eficaz em
situação de emergência.
 Estabelecem um plano de mobilização (alerta e apresentação) do seu
pessoal em situação de emergência.
 Participam nos exercícios e treinos a realizar pelo SMPC e/ou CDOS.
 Logo que tenham informação ou notícia de que ocorreu um Acidente
Grave ou existe forte probabilidade de ocorrer, comunicam este facto
a um dos Agentes de Protecção Civil (BV, GNR, PM ou INEM), que
por sua vez actuam em conformidade com os procedimentos
definidos na Lei.
 Asseguram a apresentação rápida dos seus Delegados no local de
funcionamento da CMPC (caso tenham representação neste), logo
que convocados pelo Director do PMEPC.
 Asseguram

a mobilização rápida do pessoal necessário ao

cumprimento das respectivas missões.
 Colaboram nas acções que asseguram a ligação (estafetas e outros)
à CMPC e às equipas de intervenção de emergência.
 Realizam as operações e as medidas excepcionais de emergência de
protecção civil, de acordo com as suas competências e missões
especificas, previstas neste PMEPC (Geral), nos Planos Especiais de
Emergência e/ou definidas pontualmente pelo Director do PMEPC.
 Endereçam ao SMPC ou à CMPC (se estiver activada) os pedidos de
apoio e reforço necessários ao cumprimento das respectivas missões.
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 Colaboram no levantamento e inventário dos prejuízos causados pela
emergência e inerentes trabalhos de restabelecimento a desenvolver.
 Elaboram Relatórios de Situação, Imediatos, Periódicos ou Final,
enviando-os à CMPC, em ordem a manter esta sempre informada
sobre a situação e sua evolução.

3.2.1. – Fase de Emergência
Esta fase corresponde à situação de iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe e compreende as acções desenvolvidas no âmbito da
protecção civil para limitar os efeitos destas ocorrências no Município e
controlar as situações de emergência no mais curto espaço de tempo
possível.

3.2.2. – Fase de Reabilitação
Esta fase compreende as acções de reabilitação desenvolvidas no quadro
da protecção civil para promover a reposição da normalidade da vida das
pessoas nas áreas afectadas por acidentes graves ou catástrofes.
As principais missões a levar a efeito pelas diversas Entidades e
Organismos e Apoio nestas fases, estão descritas na tabela seguinte:
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TABELA VI FASE DE EMERGÊNCIA E REABILITAÇÃO
Missões dos Organismos e entidades de apoio
Agente
Instituto
Nacional de
Medicina Legal
(INML)
Representado
pelo Gabinete
Médico-legal
de Santiago do
Cacém
Serviço de Apoio
Social De Santo
André (SAS)

Santa Casa da
Misericórdia de
Santiago do
Cacém
(SCMSC)
Associação
Comerciantes
de Santiago do
Cacém

REVISÃO II

Missão Fase de Emergência
 Coordena as acções de mortuária;
 Mobiliza a Equipa Médico-Legal de Intervenção em
Desastres;
 Identificação de cadáveres não identificados;
 Procede à realização de autópsias cujo resultado possa
revelar-se importante para a saúde pública.

Missão Fase de Reabilitação
 Não se aplica






 Colabora nas operações de regresso das populações;
 Colabora nas acções de apoio psicológico continuado;
 Presta a colaboração necessária nos relatórios e
inquéritos à situação de emergência.









Participa nas acções de pesquisa de desaparecidos;
Participa na instalação e gestão de abrigos;
Participa na instalação e gestão de cozinhas e refeitórios;
Inventaria todos os sinistrados, identificando os mortos,
os feridos, os evacuados e os desalojados;
Propõe as acções conducentes à reunião das famílias;
Colabora no sistema de recolha de dádivas.
Reforça a capacidade de prestação de cuidados de
saúde e assistência social;
Disponibiliza as instalações para diversos fins de
assistência humanitária, de acordo com as instruções da
CMPC;
Colabora na recepção, selecção e encaminhamento dos
voluntários, de acordo com as instruções da CMPC;
Colabora no sistema de recolha de dádivas.
Participa nas acções de inventariação de armazéns de
grossistas e outros locais de armazenagem de bens.

 Planeia o fornecimento de alimentação ao pessoal das
equipas de intervenção e desalojados;
 Colabora nas acções de gestão de abrigos, de bem-estar
das populações, de pesquisa de desaparecidos, de
gestão de campos de desalojados e na distribuição de
bens, roupas e agasalhos.



Colabora na gestão dos armazéns de emergência e na
distribuição de bens;
Colabora com os seus meios e recursos no transporte
de pessoas e mercadorias.
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Associações e
Grupos de
Voluntários de
Santiago do
Cacém

Companhia
Logística de
Combustíveis
(CLC)
/ RENATLÂNTICO,SA

REVISÃO II

 Apresentam-se nas Juntas de Freguesia e/ou nos
Quartéis de Bombeiros da sua área de residência, ou
noutros locais previamente definidos, acatando as
instruções que aí lhe serão dadas.
 De acordo com as instruções da CMPC, constituirão
equipas de reforço para actuação em diversas áreas
designadamente:
 Recolha, triagem, tratamento e evacuação de
sinistrados;
 Reconhecimento dos locais afectados;
 Confecção e distribuição de alimentos;
 Transporte de pessoas, animais e material;
 Alojamento de emergência;
 Desempanagem e reboque de viaturas;
 Drenagem e escoamento de águas.
Sempre que ocorra um Acidente Grave no Oleoduto Sines
- Aveiras, dentro da área de jurisdição da C.M.S.C:
 Desencadeia as medidas previstas no Plano Especial de
Emergência (PEE) da CLC, existente para enfrentar
este tipo de emergências;
 Avisa, para além dos Agentes de Protecção Civil, o
Presidente da CMSC;
 Elabora e envia com a maior brevidade possível para o
Director do PMEPC (Presidente da CMSC) o Relatório
Imediato;
 Colabora com a CMPC, no estudo e planeamento das
acções preventivas e correctivas a tomar para minimizar
os riscos e as suas consequências.












Remoção de escombros e demolições;
Rescaldo de incêndios;
Limpeza da poluição na orla marítima, nas águas
interiores e no solo;
Telecomunicações e estafeta;
Fornecimento de energia.

Promover a rápida reposição das condições
funcionamento das respectivas redes e infra-estruturas;
Promover acções de recuperação interna e colaboração
em projectos de recuperação social das infra-estruturas
afectadas;
Colaborar nas acções de informação pública
disponibilizando conteúdos adequados ao entendimento
da população em geral;
Manterem-se operacionais também na fase de
reabilitação, contribuindo através do seu estado de
prontidão para actuação célere sempre numa
perspectiva do apoio às populações, contribuindo para
reposição da normalidade e segurança das populações
afectadas.
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Caminhos de Ferro
Portugueses (CP)

Rede Ferroviária
Nacional (REFER)



Planeia e disponibiliza, a pedido da CMPC os meios de
transporte ferroviários possíveis, constituindo comboios
logísticos, para transporte de pessoas e mercadorias,
em evacuação ou reforço.





Planeia e disponibiliza, na medida do possível, os
edifícios das estações, armazéns e habitações para
abrigo de desalojados e armazenagem de alimentos,
agasalhos e outro material de assistência;
Coordena e controla a circulação dos comboios em
geral e, em particular, os especiais de apoio logístico de
emergência, que eventualmente se venham a
constituírem.
Disponibilizam as instalações para diversos fins de
assistência humanitária, de acordo com as instruções da
CMPC;
Estabelecem planos de segurança e evacuação da
população escolar em situação de emergência;
Sensibilizam a população escolar para as acções de
protecção civil e realizam exercícios e treinos;
As que dispõem de cozinha e refeitório, planeiam o
fornecimento de alimentação ao pessoal das equipas de
intervenção e/ou desalojados.





Agrupamentos
Escolares
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Manter-se operacional também na fase de reabilitação,
contribuindo através do seu estado de prontidão para
actuação célere sempre numa perspectiva do apoio às
populações desalojadas, para retorno aos locais de
habitação logo que esteja garantida a segurança e
meios essenciais de subsistência.
Não se aplica

Mantêm disponibilidade para acolher desalojados e
fornecimento de refeições, enquanto não for seguro o
regresso das populações às suas residências.
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Juntas de
Freguesia (JF)









Órgãos de
Comunicação
Social (OCS)
Radioamadores e
Operadores da
“Banda do Cidadão”








REVISÃO II

Colaboram no planeamento das instalações da sua
área, a mobilizar em situação de emergência, para
diversos fins de assistência humanitária, recolha e/ou
enterramento de mortos;
Disponibilizam as suas instalações para eventual
utilização como Centro Operacional Avançado (COAV);
Colaboram com o seu equipamento e pessoal nas
acções de desobstrução dos locais sinistrados, bem
como nos trabalhos de regularização e controlo de
cheias e inundações;
Colaboram no sistema de recolha de dádivas;
Colaboram na recepção, selecção e encaminhamento
dos Voluntários, de acordo com as instruções da CMPC;
Colaboram na difusão de Avisos, Informações e
Medidas de Autoprotecção às populações;
Colaboram nas campanhas de sensibilização e
formação das populações sobre as medidas preventivas
e correctivas para minimizar os riscos e as suas
consequências.
Colocam à disposição do Director do PMEPC, através
da CMPC, os meios e recursos para difusão de Avisos,
Informações e Medidas de Autoprotecção às
populações.
De forma geral, colaboram no sistema de
telecomunicações de emergência, reforçando as redes
em operação ou substituindo as inoperativas, de acordo
com o PMTE;
De acordo com as capacidades dos seus equipamentos,
participam em postos fixos e móveis, organizados numa
escala que garanta um serviço permanente;
Mantêm os seus equipamentos testados periodicamente
com os dos BV, da GNR e da Protecção Civil.



Participam nas operações de reunião e enterramento de
mortos;



Planeiam e executam um esquema de abastecimento de água
em emergência;



Zelam pelo cumprimento das disposições legais quanto à
limpeza preventiva das florestas e a abertura de aceiros
contra-fogos, em colaboração com os Serviços Florestais;



Participam nas operações de limpeza da poluição do litoral,
das águas interiores e dos solos na área da Freguesia.



Mantêm disponibilidade para difundir comunicados
emitidos pelos responsáveis no terreno, relativos ao
evoluir da situação e perspectivas de regresso à
normalidade.



Mantêm disponibilidade para apoio às forças no terreno
no intuito de garantir as comunicações até que estejam
restabelecidos todos os meios e procedimentos
indispensáveis ao funcionamento normal das operações
de reabilitação.
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Serviços da Câmara
Municipal de
Santiago do Cacém
(CMSC)








Instituto Nacional
da Água (INAG)

REVISÃO II



Fazem a aquisição de bens e serviços de emergência,
de acordo com o protocolo estabelecido com os
fornecedores, e satisfazem as requisições da CMPC;
Colaboram na instalação e gestão de armazéns,
cozinhas e refeitórios de emergência;
Colaboram nas acções de sensibilização e formação
das populações sobre as medidas preventivas e
correctivas para minimizar os riscos e suas
consequências;
Colaboram nas acções de assistência e bem-estar às
populações sinistradas e aos desalojados;
Participam com os seus meios nas operações de
regularização e controlo de cheias e inundações;
Participam com os seus meios nas operações de
transporte de pessoas e mercadorias em emergência;
Inspeccionam os edifícios e instalações que ameacem
ruína e os depósitos de combustíveis líquidos e
gasosos, procedem à sinalização e contactam a
entidade gestora para proceder à reparação ou a
desactivação urgente;
Participam nas operações de enterramento de mortos;
Planeiam e executam um esquema de abastecimento
de água em emergência;
Zelam pelo cumprimento das disposições legais quanto
à limpeza preventiva das florestas e a abertura de
aceiros contra-fogos, em colaboração com os Serviços
Florestais;
Participam nas operações de limpeza da poluição do
litoral, das águas interiores e dos solos.
Mantém um sistema de previsão e vigilância de cheias e
inundações para alertar o SMPC ou a CMPC, se esta
estiver activada.












Fazem a aquisição de bens e serviços de emergência,
de acordo com o protocolo estabelecido com os
fornecedores, e satisfazem as requisições da CMPC;
Colaboram na instalação e gestão de armazéns,
cozinhas e refeitórios de emergência;
Colaboram nas acções de sensibilização e formação
das populações sobre as medidas preventivas e
correctivas para minimizar os riscos e suas
consequências;
Colaboram nas acções de assistência e bem-estar às
populações sinistradas e aos desalojados;
Participam com os seus meios nas operações de
regularização e controlo de cheias e inundações;
Participam com os seus meios nas operações de
transporte de pessoas e mercadorias em emergência;
Inspeccionam os edifícios e instalações que ameacem
ruína e os depósitos de combustíveis líquidos e
gasosos, fazendo a sinalização, a reparação ou a
desactivação urgente;

Participa com os seus meios em operações de
regularização e controlo de cheias e inundações.
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Correios de
Portugal (CTT)
Serviços Eléctricos
da EDP/REN

Serviços das
Empresas de
Telecomunicações



Não se aplica.



Presta assessoria técnica e colabora no âmbito das
acções que lhes estão cometidas em termos
operacionais. Nomeadamente na manutenção das
condições de funcionamento mínimo das infra-estruturas
de apoio às equipas de socorro e salvamento.




Serviços das
Estradas de
Portugal (EP e
Estradas da
Planície)
Serviços de
Transporte
Rodoviário de
Passageiros

REVISÃO II

Asseguram a constituição de equipas de reparação
expedita das redes de telecomunicações, em situações
de emergência, dando prioridade às comunicações
entre as Entidades e Organismos intervenientes nas
operações de emergência;
Apoiar as comunicações entre agentes de protecção
civil e entidades e organismos de apoio.




Define os corredores de circulação de emergência;
Procede à sinalização dos respectivos corredores.



Disponibilizam os meios rodoviários possíveis, para
transporte urgente de pessoas em situação de
emergência (evacuação ou reforço), de acordo com as
instruções da CMPC.












Restabelece o correio postal, montando, se necessário,
postos provisórios de distribuição e recolha de
correspondência.
Garantem a permanência das equipas de técnicos
necessários à avaliação dos danos e decisão sobre as
medidas imediatas a tomar, em ordem a reduzir os
riscos e restabelecer a normalidade;
Asseguram a constituição de equipas de reparação
expedita das redes de transformação e distribuição de
energia eléctrica, de acordo com o plano de prioridades
elaborado pela CMPC.
Garantem a permanência das equipas de técnicos
necessários à avaliação dos danos e decisão sobre as
medidas a tomar, em ordem a restabelecer a
normalidade das comunicações.

Participam com os seus meios em operações de
emergência de desobstrução e reparação de vias, de
acordo com as instruções da CMPC;
Colaboram nas acções de prevenção e controlo de
tráfego em situação de emergência, tais como itinerários
alternativos, balizagem e sinalização.
Manter-se operacional também na fase de reabilitação,
contribuindo através do seu estado de prontidão para
actuação célere sempre numa perspectiva do apoio às
populações
desalojadas,
contribuindo
para
a
reabilitação da normalidade.
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Grupos de
Escuteiros

LNEC







Não se aplica



Presta assessoria técnica especializada e colabora no
âmbito das acções que lhes estão cometidas em termos
operacionais fundamentalmente no que respeita à
preservação do património rural e florestal;
Apoia nas acções de primeira intervenção, combate e
rescaldo dos incêndios florestais;
Promove uma constante análise de riscos e
vulnerabilidades, de forma a puder identificar e aplicar
novas capacidades operativas face ao eventual evoluir
da situação.
Presta assessoria técnica especializada e colabora no
âmbito das acções que lhes estão cometidas em termos
operacionais fundamentalmente no que respeita à
preservação do património rural e florestal;
Constitui brigadas de vigilância e 1ª intervenção,
mantendo uma actuação de apoio ao combate e ao
rescaldo aos incêndios florestais, após a chegada dos
bombeiros.

AFN




ICNB


REVISÃO II

Apoiar as acções de instalação e gestão dos centros de
acolhimento temporário;
Apoiar as acções de assistência às populações;
Colaboram com as entidades envolvidas no apoio a
deslocados (pessoas e animais), no regresso às suas
residências ou explorações.














Manter-se operacional também na fase de reabilitação,
contribuindo através do seu estado de prontidão para
actuação célere sempre numa perspectiva do apoio às
populações
desalojadas,
contribuindo
para
a
reabilitação da normalidade;
Colaboram nas acções de informação às populações.
Procede ao diagnóstico de infra-estruturas afectadas e
propõe acções de recuperação.
Manter-se operacional também na fase de reabilitação,
contribuindo através do seu estado de prontidão para
actuação célere sempre numa perspectiva do apoio às
populações
desalojadas,
contribuindo
para
a
reabilitação da normalidade;
Colaboram nas acções de informação disponibilizando
conteúdos assertivos e adequados ao entendimento da
população em geral;
Implementa medidas de recuperação das áreas
afectadas.
Manter-se operacional também na fase de reabilitação,
contribuindo através do seu estado de prontidão para
actuação célere sempre numa perspectiva do apoio às
populações
desalojadas,
contribuindo
para
a
reabilitação da normalidade;
Colaboram nas acções de informação disponibilizando
conteúdos assertivos e adequados ao entendimento da
população em geral;
Implementa medidas de recuperação das áreas
afectadas.

PARTE II

Pag. 68

