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Parecer da Comissão Municipal de Protecção Civil 

 

 

PARECER DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

 

Para cumprimento do disposto na alínea 

a) do n.º 3 do art.º 3º da Lei n.º 65 de 12 de Novembro de 2007, 

cumpre-me enviar a V. Ex.ª para aprovação da Comissão Nacional de 

Protecção Civil, o Plano Municipal de Emergência elaborado pelo 

Serviço Municipal de Protecção Civil de Portimão, o qual, na reunião de 

__ de _________ de 2009, mereceu parecer favorável desta 

Comissão, depois de uma fase de consulta pública conforme certidão 

anexa. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

__________________________ 

Manuel da Luz (Lic.) 
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1. Introdução 

O presente Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Portimão (PME), é um 

plano geral e como tal está orientado para a generalidade das situações de emergência 

decorrentes dos principais riscos previsíveis no Município. 

Constitui-se portanto como um instrumento que permite garantir a necessária unidade de 

direcção e controlo no desencadeamento das operações de Protecção Civil, para a 

coordenação das acções a desenvolver e para a gestão dos meios e recursos mobilizados, 

perante situações de acidente grave ou catástrofe, tendo em vista a minimização de 

perdas de vidas humanas, de prejuízos em bens e o restabelecimento da normalidade nas 

áreas afectadas. 

Trata-se de um documento dinâmico em permanente aperfeiçoamento e como tal 

susceptível de ser actualizado sempre que se considere necessário. 

O Director do plano é o Presidente da Câmara Municipal de Portimão. O seu substituto 

será o Vereador designado pelo Presidente da Câmara. 

Este Plano substitui o Plano Municipal de Emergência n.º 01/98 de 31 de Julho e entra 

formalmente em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da publicação da deliberação de 

aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil (CNPC). 

Após a aprovação, será realizado um exercício de teste ao PME num prazo de 180 dias. 

 

2. Âmbito de Aplicação 

O presente Plano aplica-se à área do Município de Portimão e a todos os Organismos e 

Instituições que concorrem para o planeamento, prevenção e socorro, bem como a todos 

os que cooperam nesta matéria. 

Sendo um plano geral, destina-se a enfrentar a generalidade das situações de 

emergência, especialmente as de maior probabilidade de ocorrência no Município de 

Portimão, servindo de base à elaboração dos Planos Especiais de Emergência de âmbito 

municipal e de referência no que respeita a Directivas ou Planos de Intervenção. 

Os principais riscos identificados no Município de Portimão são os seguintes: 
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 Risco Natural ־

� Inundações 

� Incêndios 

� Sismos 

� Ciclones e Tornados 

� Enxurradas 

� Maremotos 

� Deslizamento de terrenos 

 Riscos Tecnológicos ou provocados pelo Homem ־

� Incêndios e Explosões 

� Acidentes graves (rodoviários, ferroviários, aéreos e marítimos) 

� Acidentes graves que envolvam substancias perigosas 

� Soterramentos 

� Contaminações (ar, água e do solo) 

� Poluição marítima 

� Rotura de Barragens 

  

3. Objectivos Gerais 

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil para o Município de Portimão tem por 

objectivos fundamentais os seguintes: 

 Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios ־

indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou 

catástrofe; 

 Definir as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários ־

organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de protecção 

civil; 

 Definir a unidade de direcção, coordenação e comando das acções a ־

desenvolver; 

 Coordenar e sistematizar as acções de apoio, promovendo maior eficácia e ־

rapidez de intervenção das entidades intervenientes; 
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 Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ־

ou catástrofe; 

 Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes ־

graves ou catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as 

condições mínimas de normalidade; 

 ,Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido ־

eficiente e coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num 

determinado território, sempre que a gravidade e dimensão das ocorrências 

o justifique; 

 Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação ־

e de prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 

 ,Promover a informação das populações através de acções de sensibilização ־

tendo em vista a sua preparação, a assumpção de uma cultura de auto-

protecção e o entrosamento na estrutura de resposta à emergência. 

 

4. Enquadramento Legal 

A elaboração deste Plano teve como base os seguintes diplomas legais: 

  Lei de Bases de Protecção Civil Lei 27/2006, de 3 de Julho ־

 Sistema Integrado de Operações de Socorro (Decreto-Lei 134/2006, de 25 ־

de Julho) 

 Enquadramento Institucional e Operacional da Protecção Civil no Âmbito ־

Municipal (Lei 65/2007, de 12 de Novembro) 

 Resolução n.º 25/2008 de 18 de Julho da CNPC ־

 

5. Antecedentes do processo de planeamento 

Este PME tem antecessores, sendo que esta versão procurou estar de acordo com a nova 

directiva relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de 
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Planos de Emergência de Protecção Civil, aprovado pela Comissão Nacional de Protecção 

Civil e publicada em Diário da República na Resolução n.º25/2008 de 18 de Julho.  

O primeiro Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Portimão data de 15 de 

Janeiro de 1993.  

No final dos anos 90 o SMPC de Portimão elaborou o PME n.º 2, de acordo com a anterior 

Directiva para a elaboração de Planos de Emergência de Protecção Civil, aprovada em 19 

de Dezembro de 1994. O plano foi aprovado em Reunião de Câmara de 29 de Setembro 

de 1998. Este plano viria a ser homologado por Despacho do Secretário de Estado 

Adjunto do Ministro da Administração Interna em 19 de Julho de 1999 e aprovado pela 

CNPC em 9 de Janeiro de 2002. 

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Portimão foi activado por três 

vezes. 

No Outono de 1997 o PME foi activado por duas  vezes em virtude  de pluviosidade 

intensa, vento muito  forte e trovoadas que fustigaram a região: 

 Na madrugada de 26 de Outubro as intempéries obrigaram ao ־

desalojamento de algumas famílias e provocaram a destruição de pontões, 

estradas, bem como o derrube de postes de electricidade, árvores e muros e 

inutilização do sistema  de saneamento básico, em especial nas áreas  rurais, 

(freguesias da Mexilhoeira Grande e de Portimão) pelo  que o PME foi 

activado. 

 Na madrugada de 5 de Novembro, a repetição das intempéries, desta vez ־

com danos extensivos à Cidade de Portimão, obrigou também à activação  

do PME. 

A última vez que o PME foi activado ocorreu em Agosto de 2003, devido a uma vaga de 

incêndios que se registou no Município, no Barlavento do Algarve e na generalidade do 

País, que provocou  uma situação  de extrema gravidade, com perigo para  as populações 

e bens  das povoações atingidas, o que obrigou à activação do PME nos dias 14 e 15 de 

Agosto. 
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O Plano Municipal de Emergência é testado anualmente em exercícios em larga escala, ao 

nível municipal, organizados pelo SMPC e em que participam a generalidade dos Agentes 

de Protecção Civil locais. 

O presente Plano esteve sujeito a consulta pública das suas partes I, II, III e Secção I da 

IV Parte e obteve parecer favorável da Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC). 

 

6. Articulação com Instrumentos de Planeamento e 

Ordenamento do Território 

A elaboração do PME foi efectuada em estreita sinergia com o Plano Director Municipal 

(PDM), com o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) e com o 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) dos quais se retiraram 

essencialmente dados acerca de estrutura demográfica, rede viária, actividades 

económicas e áreas de risco. 

 

7. Activação do Plano 

A activação do Plano de Emergência visa assegurar a colaboração das várias entidades 

intervenientes, garantindo a mobilização mais rápida dos meios e recursos afectos ao 

plano e uma maior eficácia e eficiência na execução das ordens e procedimentos 

previamente definidos em caso de acidente grave ou catástrofe. 

As declarações de situação de contingência ou calamidade também poderão implicar a 

activação do plano de emergência; 

Logo que o PME seja activado, deve ser comunicado ao Comando Distrital de Operações 

de Socorro (CDOS) de Faro e à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). 

7.1. COMPETÊNCIA PARA A ACTIVAÇÃO DO PLANO 

O Plano Municipal de Emergência é activado ou desactivado pela Comissão Municipal de 

Protecção Civil, sob proposta do Director do Plano ou, na sua ausência ou impedimento, 

pelo seu substituto. 
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 O Director do Plano é o Presidente da Câmara Municipal de Portimão que ־

assume a direcção das actividades de protecção civil. 

 Em caso de impedimento do Presidente da Câmara, o Director do Plano será ־

o Vereador substituto do Presidente da Câmara. 

 Em caso de celeridade de activação do plano quando a natureza do acidente ־

grave ou catástrofe assim o justificar, a Comissão pode reunir, em formato 

reduzido, com a presença apenas dos representantes dos Agentes de 

Protecção Civil e das Entidades e Serviços que têm acção imediata e 

prioritária face às exigências e localização da ocorrência verificada. 

Neste caso a deliberação será ratificada à posteriori, assim que possível, pela 

CMPC em plenário. 

 Os meios a utilizar para a publicitação da activação/desactivação do Plano ־

Municipal de Emergência aos membros da CMPC são: 

� Telefone/Telemóvel 

� Fax 

� Email 

 :A publicitação para o exterior é efectuada através de ־

� Rádios locais (Rádio Alvor; Rádio Costa D’Oiro) 

� Órgãos de Comunicação Social (imprensa escrita) 

7.2. CRITÉRIOS PARA A ACTIVAÇÃO DO PLANO 

Os Planos de Emergência são activados quando existe a necessidade de adoptar medidas 

preventivas ou especiais de reacção que não estejam expressas na actividade normal de 

Protecção Civil, nomeadamente quando existe iminência ou ocorrência de uma situação 

de acidente grave ou catástrofe, da qual se prevêem danos elevados para as populações, 

bens e ambiente, que justifiquem a adopção imediata de medidas excepcionais de 

prevenção, planeamento e informação.  

A activação do PME é declarada com base na avaliação do risco efectuada nos moldes da 

matriz de risco (grau de risco) definida na Directiva Operacional Nacional 1/ANPC/2007 de 
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16 de Maio, suportado no grau de gravidade e no grau de probabilidade associados ao 

risco (R=PxG) de acordo com os seguintes critérios: 

 

NIVEL 1 – Grau de risco baixo ou moderado, em que a situação pode ser controlada 

exclusivamente com os meios existentes no Município. NÃO É NECESSÁRIA A 

ACTIVAÇÃO DO PME. 

 

NIVEL 2 – Grau de risco moderado quando a probabilidade é média-alta e a gravidade é 

moderada, ou grau de risco elevado, em que a situação exige medidas especiais de 

reacção que poderão não ser mobilizáveis no âmbito municipal. POSSÍVEL ACTIVAÇÃO 

DO PME. 

 

NIVEL 3 – Grau de risco extremo, em que a situação se verifica numa área alargada e 

envolve vítimas mortais, elevado número de feridos e elevado número de evacuados por 

um período superior a 24 horas, com impacto significativo na vida da comunidade, 

exigindo recursos externos excepcionais de apoio e reforço dos meios municipais. 

ACTIVAÇÃO DO PME. 

 

Como referido em 1.7.1 o Director do PME, pode em situação de reconhecida urgência e 

gravidade, declarar a activação do Plano, sujeita a posterior e oportuna ratificação pela 

CMPC. 

Para definição dos critérios atrás indicados, utiliza-se a Matriz de Risco para activação do 

Estado de Alerta Especial para o SIOPS suportada no grau de gravidade e no de 

probabilidade de acordo com o ANEXO A - MATRIZ PARA AVALIAÇÃO DE RISCO 

 

8. Programa de exercícios 

A realização de exercícios tem como finalidade testar a operacionalidade dos planos, 

manter a prontidão e assegurar a eficiência de todos os agentes de protecção civil e 

garantir a manutenção da eficácia do plano e das organizações intervenientes. 

O SMPC leva a cabo todos os anos (Fevereiro ou Março), e desde há mais de uma década, 

um exercício de tipo LivEx em grande escala, simulando situações generalizadas de 
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acidente grave e/ou catástrofe, em que são postos à prova a prontidão dos principais 

Agentes de Protecção Civil locais. 

Idêntico exercício será realizado anualmente sob a forma de CPX. 

Para além disso o SMPC participa regularmente em exercícios nos estabelecimentos 

escolares do município, Centros Comerciais/Hipermercados, e sempre que solicitado em 

Estabelecimentos Hoteleiros e outros. A nível nacional e distrital o SMPC participa também, 

sempre que convocado, nos exercícios PROCIV. 
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PARTE II - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA 
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1. Conceito de actuação 

O conceito de actuação visa estabelecer os princípios orientadores a aplicar numa 

operação de emergência de Protecção Civil, definindo a missão, tarefas e 

responsabilidades dos diversos agentes, organismos e entidades intervenientes e 

identificando as respectivas regras de actuação. 

Com este Plano pretende-se assegurar a criação das condições favoráveis ao 

empenhamento rápido, eficiente e coordenado não só de todos os meios e recursos 

disponíveis no município, como também dos meios de reforço que venha a obter para 

operações de Protecção Civil em situação de emergência, incluindo as acções de 

prevenção, procurando assim garantir condições para prevenir riscos, atenuar ou limitar 

os seus efeitos e socorrer as pessoas em perigo e repor a normalidade. 

O Director do Plano é o Presidente da Câmara Municipal de Portimão que assume a 

direcção das actividades de protecção civil. Neste sentido, é intenção do Director do Plano: 

 Promover, de forma articulada e permanente as medidas adequadas a ־

garantir condições para prevenir os riscos previsíveis e atenuar os seus 

efeitos, mantendo-os em níveis aceitáveis; 

 ,Garantir uma informação actualizada e em tempo, em termos de previsão ־

levantamento, e avaliação dos riscos e vulnerabilidades do município que 

persistam; 

 Promover uma actuação oportuna e adequada na eventualidade de acidente ־

grave ou catástrofe; 

 Promover a análise conjunta da situação, em caso de acidente grave ou ־

catástrofe, tendo em vista a eventual decisão de activação do PME; 

 Assegurar que o sistema de gestão das operações considere a doutrina e ־

terminologia padronizada no SIOPS, no que respeita à organização dos 

Teatros de Operações (TO) e dos Postos de Comando (PC) e do 

desenvolvimento da Cadeia de Comando (COS).  

ANEXO B - SISTEMA DE GESTÃO DE OPERAÇÕES  
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 Atribuir ao Comandante Operacional Municipal (COM) o acompanhamento ־

permanente das operações de protecção e socorro que ocorram na área do 

município comparecendo no local do sinistro e assumindo a coordenação das 

operações de protecção e socorro de âmbito municipal, sempre que as 

circunstâncias o requeiram. 

 Declarar, quando a natureza dos acontecimentos a prevenir ou enfrentar e a ־

gravidade e extensão dos seus efeitos actuais ou potenciais o justificarem, a 

Situação de Alerta e/ou propor superiormente a Situação de Contingência ou 

Calamidade. 

 

1.1. COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL (CMPC) 

 A CMPC é o órgão de coordenação em matéria de Protecção Civil, composta ־

por elementos que auxiliam na definição e execução da política de Protecção 

Civil, ao qual estão atribuídas as seguintes competências: 

� Accionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê-lo 

para aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil e 

acompanhar a sua execução; 

� Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção 

civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos; 

� Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique; 

� Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC 

accionam, ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e 

das suas atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das 

acções de protecção civil; 

� Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e 

instituições, incluindo os órgãos de comunicação social. 

 

 

 

 



 
Plano Municipal de Emergência de Portimão 
 

Câmara Municipal de Portimão | Serviço Municipal de Protecção Civil         Pág.19|78 
 

1.1.1. CONSTITUIÇÃO DA CMPC 

A CMPC é constituída pelos seguintes elementos: 

 Presidente da Câmara Municipal de Portimão (CMP) que preside, ou ־

representante 

 O Comandante Operacional Municipal ־

 Comandante dos Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP), ou ־

representante 

 Comandante do Destacamento Territorial de Portimão da Guarda Nacional ־

Republicana (GNR), ou representante 

 ,Comandante da Divisão de Portimão da Policia de Segurança Pública (PSP) ־

ou representante 

 Autoridade de Saúde do Município ־

 Director do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio ־

 Director do Centro de Saúde ־

 Autoridade Marítima Local (AML), ou representante ־

 

De acordo com a localização, características e amplitude do acidente grave ou catástrofe, 

poderão integrar a CMPC os representantes de outras entidades e serviços implantados no 

Município cujas actividades e áreas funcionais possam contribuir para as acções de 

Protecção Civil. 

1.1.2. LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

A CMPC funciona nas instalações da Câmara Municipal de Portimão ou, em alternativa, no 

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Portimão. 

   

2. Execução do Plano 

Tendo em vista a organização geral das operações de Protecção Civil a efectuar, de modo 

a assegurar a criação das condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 
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coordenado, não só de todos os meios e recursos disponíveis como também dos meios de 

reforço externos que venham a ser obtidos, estabelecem-se para as duas fases de 

desenvolvimento da acção (emergência e reabilitação) as medidas a adoptar em cada 

uma delas. 

2.1. FASE DE EMERGÊNCIA 

A fase de emergência envolve as acções de resposta tomadas e desenvolvidas nas 

primeiras horas após um acidente grave ou catástrofe no sentido de providenciar, através 

de uma resposta concertada, as condições e meios indispensáveis à minimização das 

consequências, nomeadamente as que impactem nos cidadãos, no património e no 

ambiente. 

Assim serão adoptadas as seguintes medidas: 

 Informar o CDOS de Faro da situação e solicitar os apoios e meios de reforço ־

que considere necessários. 

 Coordenar e promover a actuação dos meios de socorro, de modo a ־

controlar o mais rapidamente possível a situação e prestar o socorro 

adequado às pessoas em perigo, procedendo à sua busca e salvamento. 

 Manter-se permanentemente informado sobre a evolução da situação, a fim ־

de, em tempo útil, promover a actuação oportuna dos meios de socorro. 

 Convocar de imediato a CMPC e accionar desde logo o aviso às populações ־

em risco. 

 Caso a situação evoluir no sentido de ser activado o PME, assegurar a ־

articulação, coordenação e actuação dos órgãos e forças municipais 

envolvidas nas operações de protecção e socorro, emergência e assistência a 

desenvolver. 

 Analisar o desenvolvimento da ocorrência tendo em vista a eventual ־

declaração da Situação de Alerta, caso seja reconhecida a necessidade de 

adoptar medidas preventivas ou medidas especiais de reacção.  

 Garantir o acompanhamento permanente das operações de protecção e ־

socorro pelo Comandante Operacional Municipal (COM) que definirá no 
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Teatro de Operações (TO) o plano de acção de resposta às circunstancias, 

informando a CMPC da situação e dos meios considerados necessários à 

gestão da ocorrência. 

 Difundir através da comunicação social ou por outros meios, os conselhos e ־

medidas a adoptar pelas populações em risco. 

 Promover o socorro e assistência aos sinistrados e a sua evacuação para os ־

locais destinados ao seu tratamento. 

 Assegurar a manutenção da lei e da ordem e garantir a circulação nas vias ־

de acesso necessárias para a movimentação dos meios de socorro e 

evacuação das populações em risco. 

 Coordenar e promover a evacuação das zonas de risco, bem como as ־

medidas para o alojamento, agasalho e alimentação das populações 

evacuadas. 

 .Promover as acções de mortuária adequadas à situação ־

 Em Situação de Alerta, promover o Aviso às entidades (comunicação social e ־

CMPC) ainda não envolvidas na situação e previsivelmente a envolver. 

 Em Situação de Contingência ou Calamidade, que abranja a área do ־

Município, a Comissão Municipal de Protecção Civil é de convocação 

obrigatória. 

2.2. FASE DA REABILITAÇÃO 

A fase de reabilitação envolve o conjunto de acções e medidas de recuperação destinadas 

à reposição urgente da normalização das condições de vida das populações atingidas, ao 

rápido restabelecimento das infra-estruturas e dos serviços públicos e privados essenciais 

e à prevenção de novos acidentes, nomeadamente: 

 Adoptar as medidas necessárias à urgente normalização da vida das ־

populações atingidas, procedendo ao restabelecimento, o mais rápido 

possível, dos serviços públicos e privados essenciais, fundamentalmente o 

abastecimento de água e energia. 

 .Promover o regresso das populações, bens e animais deslocados ־
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 Promover a demolição, desobstrução e remoção dos destroços ou ־

obstáculos, a fim de restabelecer a circulação e prevenir novos acidentes. 

 .Promover o levantamento dos danos em edifícios e estruturas vitais e outros ־

 ,Proceder à análise e quantificação dos danos pessoais e materiais ־

elaborando um relatório sobre as operações realizadas. 

 

3. Articulação e Actuação de Agentes, Organismos e 

Entidades 

A CMPC assegura que todas as Entidades e Instituições de âmbito Municipal com 

responsabilidades nas operações de protecção e socorro, emergência e assistência 

decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, assegurando os meios 

adequados à gestão da ocorrência em cada situação.  

 

Nos termos da Lei de Bases da Protecção Civil são Agentes de Protecção Civil, de acordo 

com as suas atribuições próprias: 

 

 ;Os Corpos de Bombeiros ־

 ;As Forças de Segurança ־

 ;As Forças Armadas ־

 ;As Autoridades Marítima e Aeronáutica ־

 ;O INEM e demais serviços de saúde ־

 ;Os Sapadores Florestais ־

 

A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais agentes e de 

harmonia com o seu estatuto próprio da intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária 

e social. 
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Têm especial dever de cooperação com os Agentes de Protecção Civil os Serviços e 

Instituições, Públicos ou Privados, com dever especial de cooperação com os Agentes de 

Protecção Civil ou com competências específicas em domínios com interesse para a 

prevenção, a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente. 

Entre estes, contam-se a Câmara Municipal com os seus Departamentos e Serviços, as 

Empresas Municipalizadas e as Juntas de Freguesia, cujas principais tarefas se enumeram: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO 

 Promover acções de sensibilização da população e colaborar  nas que forem  ־

desenvolvidas pela ANPC; 

 Promover a sinalização de infra-estruturas, nomeadamente  rodoviárias nas ־

vias da sua responsabilidade, para prevenção e protecção  dos cidadãos  e 

para uma utilização mais rápida e eficaz por parte  dos meios intervenção; 

-Assegurar com equipamentos próprios, a protecção e conservação das infra ־

estruturas rodoviárias das áreas que sejam afectadas por um evento e a 

recuperação  das condições e da capacidade de circulação  nas áreas  

atingidas; 

 Assegurar a sinalização relativa a cortes  de estradas, decididos por ־

precaução ou originados por acidentes ou por fenómenos meteorológicos, 

bem como as vias alternativas; 

 ;Assegurar a divulgação de avisos às populações, sempre que necessário ־

 Disponibilizar os meios, recursos e pessoal para a resposta operacional, o ־

apoio e assistência, de acordo com as missões legalmente definidas  ou 

aquelas  que lhe  forem solicitadas; 

 Apoiar logisticamente a sustentação das operações  de protecção civil socorro ־

e colocar à disposição os equipamentos e máquinas para intervenção, de 

acordo  com as necessidades do COS; 
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 ,Efectivar o seu apoio às ocorrências através do envolvimento de elementos ־

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

município; 

 Através do Presidente da Câmara Municipal assumir a coordenação ־

institucional dos serviços e agentes no âmbito da Comissão Municipal de 

Protecção Civil, quando accionados os respectivos Planos de Emergência.  

ANEXO C - ORGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO 

 

JUNTAS DE FREGUESIA DE PORTIMÃO, ALVOR E MEXILHOEIRA GRANDE 

 Colaborar nas acções a desenvolver pelo SMPC, no domínio da Protecção ־

Civil, tendo em vista o cumprimento dos planos e programas estabelecidos. 

 Incrementar desde já e em permanência, as medidas preventivas inerentes ־

às suas competências. 

 Fazer comparecer os seus representantes na CMPC se em consequência de ־

acidente grave/catástrofe, ocorrido nas suas áreas, tiver sido accionado. 

 Reforçar com os seus meios as operações de socorro que se desenvolvam ־

nas respectivas áreas. 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E RESÍDUOS DE PORTIMÃO (EMARP EM)  

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

 Assegurar o funcionamento do sistema de fornecimento de água às ־

populações e o seu restabelecimento em caso de emergência, 

providenciando, se necessário, sistemas improvisados de abastecimento. 

 Garantir o funcionamento dos sistemas de drenagem do município (pluviais e ־

esgotos), promovendo a execução dos trabalhos de normalização da 

situação em caso de emergência. 
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 Providenciar o funcionamento de água às populações deslocadas em ־

acampamentos de emergência. 

  .Assegurar a limpeza e higiene dos acampamentos de emergência ־

 Prestar apoio informativo e técnico à CMPC e colaborar nas acções de ־

emergência, com pessoal, equipamentos, máquinas e meios de transporte. 

 Caso esgote as possibilidades próprias, solicitar apoio à CMPC, indicando com ־

precisão a sua natureza e quantidade. 

  

3.1. MISSÃO DOS AGENTES DE PROTECÇÃO CIVIL 

Cada Agente de Protecção Civil tem a sua missão, ou seja, desempenha tarefas mediante 

as suas atribuições próprias. 

3.1.1. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PORTIMÃO (BVP) 

3.1.1.1. Fase da Emergência 

 Em caso de acidente grave ou catástrofe deslocar de imediato para a área ־

afectada os meios disponíveis para a prestação de socorros e transmissão de 

informações e, simultaneamente, alertar as Forças de Segurança, o Serviço 

Municipal de Protecção Civil e, se necessário, o Hospital e o INEM; 

 Assumir, de imediato, a função de Comandante das Operações de Socorro ־

(COS), através do Comandante da 1ª Equipa de Socorro que chegar ao 

Teatro de Operações (TO), verificando-se a transferência desse comando à 

medida que forem chegando outros recursos ou por necessidade de 

substituição; 

 Solicitar às Forças de Segurança, quando necessário, a criação de um ־

perímetro, Zonas ou Áreas de Segurança; 

 Fazer comparecer o seu representante na CMPC se, em consequência de ־

acidente grave ou catástrofe esta tiver sido convocada, assumindo a 

coordenação da Célula de Socorro e Salvamento; 
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 ,Assegurar o desenvolvimento das operações de socorro na área atingida ־

designadamente no que respeita a combate a incêndios, escoamentos de 

águas, desobstruções, pesquisa de vítimas e salvamentos, em estreita 

coordenação com as outras entidades e organismos intervenientes; 

 Assegurar a evacuação primária das vítimas, administrar os primeiros ־

socorros e apoiar com os meios humanos e materiais as evacuações 

secundárias, no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica 

(SIEM); 

 ;Colaborar no socorro a náufragos e buscas subaquática ־

 Colaborar nas acções de distribuição de água às populações desalojadas ou ־

carenciadas; 

 Prever o emprego escalonado dos meios locais e de reforço através do CDOS ־

de Faro; 

 Caso esgotem as possibilidades próprias, solicitar reforço à CMPC, indicando ־

com precisão a sua natureza e quantidade e se possível a entidade detentora 

dos meios necessários. 

3.1.1.2. Fase da Reabilitação 

 Participar, no âmbito das suas competências, em articulação com os outros ־

Organismos e Instituições envolvidas, nas tarefas necessárias à normalização 

da vida das populações afectadas e à neutralização dos efeitos provocados 

pelo sinistro. 

 

3.1.2. GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DE PORTIMÃO (GNR) 

3.1.2.1. Fase da Emergência 

 Em caso de acidente grave ou catástrofe de que tenha conhecimento alertar ־

os Bombeiros Voluntários e o SMPC e, se a ocorrência se verificar na sua 

zona de acção, de imediato accionar o isolamento do local ou área afectada. 
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 Fazer comparecer o seu representante na CMPC se, em consequência de ־

acidente grave ou catástrofe esta tiver sido convocada, assumindo a 

coordenação da Célula de Manutenção da Lei e Ordem e de Movimentação 

de populações, caso a emergência ocorra em área sob a sua 

responsabilidade territorial. 

 Garantir a manutenção da lei e da ordem e a segurança das pessoas e bens ־

na área afectada.  

 Coordenar as operações de evacuação das populações e orientar a ־

população sobre procedimentos a tomar. 

 Promover o desvio de trânsito de viaturas e pessoas para itinerários de ־

alternativa. 

 – Assegurar a abertura dos itinerários LOCAL DO ACIDENTE – HOSPITAL ־

LOCAL DO ACIDENTE ao trânsito das viaturas das entidades intervenientes, 

coordenando a sua acção com a PSP/Portimão. 

 .Assegurar a abertura de itinerários para os meios que venham do exterior ־

 Participar nas missões de busca e salvamento e apoio psicológico que lhe ־

sejam incumbidas. 

 .Informar sobre os meios necessários para a reabertura dos itinerários ־

 .Promover os contactos necessários com o Ministério Público ־

 .Colaborar na identificação das vítimas, sua recolha e destino ־

 .Prever o emprego escalonado dos meios locais e de reforço próprio da GNR ־

 Caso esgote as possibilidades próprias, solicitar reforço à CMPC, indicando ־

com precisão a sua natureza e quantidade. 

 Prever a utilização da sua rede de comunicações em situações de ־

emergência. 

 Articular-se, no cumprimento das suas missões no local da ocorrência com o ־

COS. 
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3.1.2.2. Fase da Reabilitação 

 Participar, no âmbito das suas competências, em articulação com os outros ־

Organismos e Instituições envolvidas, nas tarefas necessárias à normalização 

da vida das populações afectadas e à neutralização dos efeitos provocados 

pelo sinistro. 

 

3.1.3. POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PORTIMÃO (PSP) 

3.1.3.1. Fase da Emergência 

 Em caso de acidente grave ou catástrofe de que tenha conhecimento alertar ־

os Bombeiros Voluntários e o SMPC e, se a ocorrência se verificar na sua 

zona de acção, de imediato accionar o isolamento do local ou área afectada. 

 Fazer comparecer o seu representante na CMPC que se, em caso de ־

acidente grave ou catástrofe esta tiver sido convocada, assumindo a 

coordenação da Célula de Manutenção da Lei e Ordem e de Movimentação 

de populações, caso a emergência ocorra em área sob a sua 

responsabilidade territorial. 

 Garantir a manutenção da lei e da ordem e a segurança das pessoas e bens ־

na área afectada. 

 Coordenar as operações de evacuação das populações e orientar a ־

população sobre procedimentos a tomar. 

 Promover o desvio do trânsito de viaturas e pessoas para itinerários de ־

alternativa. 

 – Assegurar a abertura dos itinerários – LOCAL DO ACIDENTE – HOSPITAL ־

LOCAL DO ACIDENTE – ao trânsito das viaturas das entidades 

intervenientes, coordenando a sua acção com a GNR/Portimão, caso o 

sinistro ocorra fora da área urbana. 

 Participar nas missões de busca e salvamento e o apoio psicológico que lhe ־

sejam incumbidas. 

 .Assegurar a abertura de itinerários para os meios que venham do exterior ־
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 .Informar sobre os meios necessários para a reabertura dos itinerários ־

 Reforçar a segurança ao Hospital, impedindo o acesso de curiosos ao Serviço ־

de Urgência. 

 .Promover os contactos necessários com o Ministério Público ־

 .Colaborar na identificação das vítimas, sua recolha e destino ־

 .Prever o emprego escalonado dos meios locais e de reforço próprio da PSP ־

 Caso esgote as possibilidades próprias, solicitar reforço à CMPC, indicando ־

com precisão a sua natureza e quantidade. 

 Prever a utilização da sua rede de comunicações em situações de ־

emergência. 

 .Articular-se, no cumprimento das suas missões no local com o COS ־

3.1.3.2. Fase da Reabilitação 

 Participar, no âmbito das suas competências, em articulação com os outros ־

Organismos e Instituições envolvidas, nas tarefas necessárias à normalização 

da vida das populações afectadas e à neutralização dos efeitos provocados 

pelo sinistro. 

 

3.1.4. INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA (INEM) 

3.1.4.1. Fase da Emergência 

 Em caso de acidente grave ou catástrofe coordenar com os demais serviços ־

de saúde e Bombeiros as actividades de emergência médica, em ambiente 

pré-hospitalar, a triagem e evacuação primária e secundária, bem como a 

montagem de Postos Médicos Avançados (PMA). 

 .Deslocar para a área do sinistro os meios necessários à prestação de socorro ־

 Coordenar, em colaboração com a Autoridade de Saúde, a evacuação de ־

sinistrados e a referenciação de transporte para as unidades de saúde 

adequadas. 
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 Executar a triagem e o apoio psicológico a prestar ás vítimas no local de ־

ocorrência, com vista à sua estabilização emocional e posterior referenciação 

para as entidades adequadas. 

 Articular-se, no cumprimento de todas as missões de apoio e assistência no ־

local da ocorrência com o COS. 

 Disponibilizar o seu representante para integrar a CMPC, se, em ־

consequência de acidente grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.1.4.2. Fase da Reabilitação 

 Desenvolver as actividades próprias das suas competências em apoio das ־

populações afectadas. 

 

3.1.5. AUTORIDADE MARÍTIMA 

3.1.5.1. Fase da Emergência 

 Tem à sua responsabilidade as acções de Protecção Civil nos espaços sob ־

jurisdição marítima, desempenhando funções nos domínios do alerta, aviso, 

intervenção, busca e salvamento, apoio e socorro, prevendo neste caso a 

colaboração do SMPC. 

 ,Garantir a manutenção da Lei e Ordem e a Segurança de Pessoas e Bens ־

em caso de acidente grave ou catástrofe na área sob sua jurisdição. 

 Colaborar com o SMPC de Portimão, a pedido, nas acções de socorro e ־

assistência em caso de acidente grave ou catástrofe, articulando-se no local 

da ocorrência com o COS. 

 Disponibilizar o seu representante para integrar a CMPC, se, em ־

consequência de acidente grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.1.5.2. Fase da Reabilitação 

 .Desenvolver as actividades próprias das suas competências ־
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3.1.6. FORÇAS ARMADAS 

3.1.6.1. Fase da Emergência 

 Apoiar o SMPC a pedido, de acordo com os Planos próprios e disponibilidade ־

de meios, no apoio às forças de protecção e socorro na evacuação da 

população, na disponibilização de infra-estruturas e meios de emergência, 

nas acções de busca e salvamento e apoio sanitário, na reabilitação de infra-

estruturas danificadas, na instalação de abrigos e campos de deslocados, no 

abastecimento de água às populações e no reforço e/ou reactivação das 

redes de telecomunicações. 

 Disponibilizar o seu representante para integrar a CMPC, se, em ־

consequência de acidente grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.1.6.2. Fase da Reabilitação 

 Fornecer, dentro das suas disponibilidades, o apoio que for solicitado pela ־

CMPC. 

 

3.1.7. NÚCLEO DE PORTIMÃO DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA (CVP) 

3.1.7.1. Fase da Emergência 

 Actuar nos domínios de intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária e ־

social, de acordo com o seu estatuto próprio e disponibilidades próprias, em 

coordenação com os demais Agentes de Protecção Civil. 

 Colaborar na montagem e administração de estruturas de apoio ao ־

alojamento, agasalho, bem-estar e alimentação dos desalojados. 

 .Colaborar na identificação das vítimas, sua recolha e destino ־

 Articular-se, no cumprimento de todas as missões de apoio e assistência no ־

local da ocorrência com o COS. 

 Disponibilizar o seu delegado para integrar a CMPC, se, em consequência de ־

acidente grave ou catástrofe, tiver sido convocada. 
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3.1.7.2. Fase da Emergência 

 Fornecer, dentro das suas disponibilidades, o apoio que for solicitado pela ־

CMPC. 

3.2. MISSÃO DOS ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO 

3.2.1. AUTORIDADE DE SAÚDE  

3.2.1.1. Fase da Emergência 

 .Coordenar as acções de cuidados de saúde primários ־

 Colaborar e reforçar as acções de prestação de cuidados de saúde e socorro ־

nos Postos de Triagem e Hospitais de Campanha. 

 ,Promover, em conjunto com as Instituições e Serviços de Segurança Social ־

a continuidade da assistência. 

 Assegurar o funcionamento dos Serviços de Urgência regulares, no seu ־

âmbito. 

 .Colaborar na prestação de cuidados de saúde hospitalares ־

 Avaliar os recursos do sector da saúde e propor a sua afectação, em ־

conformidade com as circunstâncias e objectivos definidos. 

 Coordenar as actividades das Instituições e Serviços prestadores de cuidados ־

de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 .Gerir os recursos humanos afectos aos cuidados de saúde ־

 Accionar a mobilização dos hospitais, centros de saúde e postos de socorro ־

da área ou vizinhos, médicos, paramédicos e técnicos, consoante as 

necessidades. 

 Coordenar, em colaboração com o INEM, a evacuação secundária dos ־

sinistrados. 

 Determinar a aplicação das medidas sanitárias indispensáveis (incluindo ־

tratamento de águas, inspecção de alimentos, desinfecções, enterramento 
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de animais mortos ou detritos nocivos e, eventualmente, programas de 

medicina preventiva) face às circunstâncias. 

 Solicitar à Administração Regional de Saúde todos os reforços julgados ־

necessários. 

 .Colaborar na identificação das vítimas, sua recolha e enterramento ־

 Coordenar o suprimento das necessidades de material sanitário em situação ־

de crise. 

 Desempenhar, dentro do quadro das suas competências, outras funções que ־

lhe forem solicitadas. 

 Disponibilizar um seu delegado para integrar a CMPC, se, em consequência ־

de acidente grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada que, assumindo a 

coordenação da Célula de Saúde e Evacuação Secundária. 

 Caso esgote as possibilidades próprias, solicitar reforço à CMPC, indicando ־

com precisão a sua natureza e quantidade. 

3.2.1.2. Fase da Reabilitação 

 Decidir e providenciar sobre as medidas de protecção de saúde pública na ־

área do sinistro, procurando controlar eventuais endemias. 

 .Assegurar a prestação dos serviços de mortuária ־

 Desempenhar, dentro das suas competências, o necessário apoio às ־

populações afectadas. 

 

3.2.2. SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS 

3.2.2.1. Fase da Emergência 

 Colaborar nas acções de identificação das vítimas, designadamente as de ־

nacionalidade estrangeira. 

 Elaborar listas com indicação dos locais para onde foram evacuados os ilesos ־

e dos hospitais ou centros de saúde de internamento dos sinistrados. 
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 Orientar os cidadãos estrangeiros, eventualmente existentes na área do ־

sinistro, sobre os procedimentos a tomar. 

 Colaborar na evacuação para o seu país dos cidadãos estrangeiros ־

sinistrados e no enterramento e/ou transladação de eventuais mortos. 

 Estabelecer os contactos eventualmente necessários com os diferentes ־

Consulados e Embaixadas. 

 Articular-se no cumprimento das suas missões de apoio e assistência no local ־

da ocorrência com o COS. 

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.2.2.2. Fase da Reabilitação 

  .Desenvolver as actividades próprias das suas competências ־

 

3.2.3. INSPECÇÃO DE PORTIMÃO DA POLICIA JUDICIÁRIA (PJ) 

3.2.3.1. Fase da Emergência 

 Apoiar nas acções de prevenção e investigação da criminalidade ־

eventualmente associado a acidentes graves ou catástrofes, quando a 

situação o exigir, mas sempre enquadrada pela legislação específica. 

  .Colaborar nas acções de identificação das vítimas ־

 Disponibilizar, quando solicitado, um representante para integrar a CMPC se ־

esta tiver sido convocada. 

3.2.3.2. Fase da Reabilitação 

 .Desenvolver as actividades próprias das suas competências ־

3.2.4. INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS (IPTM)  

3.2.4.1. Fase da Emergência 

 .Colaborar em missões específicas de reforço de meios humanos e materiais ־
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 .Recolher dados para avaliação da situação ־

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.2.4.2. Fase da Reabilitação 

 Executar, dentro das suas competências, as medidas necessárias à ־

normalização dos efeitos do sinistro. 

 

3.2.5. ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PORTIMÃO 

3.2.5.1. Fase da Emergência 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a resposta operacional de ־

acordo com a missão do seu Corpo de Bombeiros (CB). 

 ,Apoiar logisticamente a sustentação das operações de protecção e socorro ־

na área de actuação do seu CB, com o apoio directo e permanente do SMPC. 

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.2.5.2. Fase da Reabilitação 

 Executar, dentro das suas competências, as medidas necessárias à ־

normalização dos efeitos do sinistro. 

 

3.2.6. RÁDIO AMADORES E BANDA DO CIDADÃO  

3.2.6.1. Fase da Emergência: 

 Em caso de acidente grave ou catástrofe de que tenham conhecimento pelos ־

seus meios de comunicação, alertar de imediato a Central de Emergência 

(112), os Bombeiros Voluntários de Portimão ou o SMPC. 

 Garantir em permanência o serviço nos seus postos de rádio, prestando ־

apoio no cumprimento das acções que lhes forem cometidas. 

 .Colocar, se necessário, um posto móvel à disposição da CMPC ־
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 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe esta tiver sido convocada. 

3.2.6.2. Fase da Reabilitação: 

 Apoiam o SMPC, Agentes de Protecção Civil e demais Entidades e ־

Organismos no âmbito das suas competências 

 

3.2.7. MISERICÓRDIAS DE PORTIMÃO, ALVOR E MEXILHOEIRA GRANDE 

3.2.7.1. Fase da Emergência: 

 Apoiar as acções de gestão de abrigos, bem-estar das populações, de ־

pesquisa e reunião de desaparecidos, de gestão de desalojados e na 

distribuição de alimentos e agasalhos. 

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, for activado. 

3.2.7.2. Fase da Reabilitação: 

 Prestam apoio à população afectada no sentido desta recuperar a ־

normalidade. 

 

3.2.8. PORTUGAL TELECOM (PT) 

3.2.8.1. Fase da Emergência 

 Assegurar o restabelecimento e funcionamento das comunicações ־

telefónicas, em situação de emergência. 

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.2.8.2. Fase da Reabilitação 

 Executar, dentro das suas competências, as medidas necessárias à ־

normalização dos efeitos do sinistro. 
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3.2.9. EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A. 

3.2.9.1. Fase da Emergência 

 Assegurar o restabelecimento e funcionamento de energia eléctrica, em ־

situação de emergência. 

 Apoiar as acções de protecção e socorro que exijam a inactivação de linhas ־

eléctricas em zonas de sinistro. 

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.2.9.2. Fase da Reabilitação 

 Executar, dentro das suas competências, as medidas necessárias à ־

normalização dos efeitos do sinistro. 

 

 

 

3.2.10. ESTRADAS DE PORTUGAL 

3.2.10.1. Fase da Emergência 

 Executar com os meios disponíveis as acções de recuperação das vias de ־

comunicação de acordo com as prioridades de emergência estabelecidas. 

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.2.10.2. Fase da Reabilitação 

 Executar, dentro das suas competências, as medidas necessárias à ־

normalização dos efeitos do sinistro. 

 

3.2.11. REFER 

3.2.11.1. Fase da Emergência 

 Proceder à desobstrução dos caminhos-de-ferro e restabelecimento do ־

serviço ferroviário. 
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 ,Apoiar, a pedido, o Grupo de Socorro e Salvamento com equipamentos ־

máquinas e meios de transporte. 

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

 3.2.11.2. Fase da Reabilitação 

 Executar, dentro das suas competências, as medidas necessárias à ־

normalização dos efeitos do sinistro. 

 

3.2.12. TRANSGÁS 

 3.2.12.1. Fase da Emergência 

 Avaliação técnica da rede de gás e da Unidade Autónoma de Gás em caso de ־

acidente grave ou catástrofe. 

 Manter o acompanhamento da situação até estar reposta a normalidade ־

operacional, articulando-se no local da ocorrência com o COS. 

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.2.12.2. Fase da Reabilitação 

 Executar, dentro das suas competências, as medidas necessárias à ־

normalização dos efeitos do sinistro. 

 

3.2.13. ESCUTAS, ESCOTEIROS, VOLUNTÁRIOS 

3.2.13.1. Fase da Emergência 

 Constituir o núcleo de reserva que se mantêm em zona de reunião, sob a ־

coordenação da Divisão de Acção Social e Saúde da CMP, prevendo o seu 

emprego, em qualquer ponto da área de emergência, de acordo com os 

seus conhecimentos, experiências e motivações. 
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 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.2.13.2. Fase da Reabilitação 

 Executar, dentro das suas competências, as medidas necessárias à ־

normalização dos efeitos do sinistro. 

 

3.2.14. OUTRAS ORGANIZAÇÕES BENÉVOLAS E HUMANITÁRIAS 

3.2.14.1. Fase da Emergência 

 Prestar apoio complementar nas acções logísticas e de assistência social, no ־

âmbito das suas competências. 

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.2.14.2. Fase da Reabilitação 

 Executar, dentro das suas competências, as medidas necessárias à ־

normalização dos efeitos do sinistro. 

 

3.2.15. REPRESENTANTES DE OUTRAS ENTIDADES E ORGANISMOS 

3.2.15.1. Fase da Emergência 

 Prestar apoio informativo e técnico e colaborar nas acções a realizar nas ־

áreas para que estão vocacionados. 

 Fazer comparecer o seu delegado na CMPC se, em consequência de acidente ־

grave ou catástrofe, esta tiver sido convocada. 

3.2.15.2. Fase da Reabilitação 

 Executar, dentro das suas competências, as medidas necessárias à ־

normalização dos efeitos do sinistro. 
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PARTE III - ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
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Nesta “Parte III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO” apresentam-se as áreas de intervenção 

básicas da organização geral das operações. 

 

1. Administração de Meios e Recursos 

A área de intervenção de administração de meios e recursos estabelece os procedimentos 

e instruções de coordenação quanto às actividades de gestão administrativa e financeira 

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

activação do plano de emergência. 

1.1. ADMINISTRAÇÃO 

1.1.1. PESSOAL EMPENHADO 

 O pessoal integrado nas Entidades e Organismos previstos no PME são ־

nomeados e remunerados por essas mesmas Entidades e Organismos. 

 O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deve ־

apresentar-se nas Juntas de Freguesia respectivas, no Quartel dos BVP ou na 

Câmara Municipal de Portimão (Divisão de Acção Social e Saúde).  

 ,O Serviço Municipal de Protecção Civil garante os recursos humanos ־

materiais e operacionais necessários ao funcionamento da CMPC. 

1.1.2. FINANÇAS 

 A aquisição de bens e serviços será feita nos termos legais por requisição da ־

CMPC e a liquidação das despesas será efectuada pela Câmara Municipal de 

Portimão, segundo as normas da Contabilidade Pública. 

 São da responsabilidade das Entidades e Organismos envolvidos as despesas ־

realizadas em operações de Protecção Civil. O pessoal voluntário dos BVP, da 

CVP e outro, poderá ser abonado de alimentação nos dias em que preste 

serviço e indemnizado pelos salários perdidos durante a situação de 

emergência, nos termos da legislação em vigor. 
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 No caso de uma determinada área do município ser declarada em Situação ־

de Calamidade, os auxílios serão concedidos de acordo com a legislação em 

vigor. 

 As despesas resultantes da activação do PME, no que respeita ao apoio às ־

populações em risco, serão suportadas pela Câmara Municipal, sendo 

solicitado o apoio à ANPC através da Conta Especial de Emergência.  

 Eventuais comparticipações serão determinadas de acordo com o que vier a ־

ser estabelecido superiormente. 

 

2. Logística 

No apoio logístico às operações constam os procedimentos e instruções de coordenação, 

bem como a identificação dos meios e das responsabilidades dos Serviços, Agentes de 

Protecção Civil, Organismos e Entidades de apoio, quanto às actividades de logística 

destinadas a apoiar as forças de intervenção e a população. 

2.1. APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE INTERVENÇÃO 

2.1.1. ALIMENTAÇÃO 

 A alimentação e alojamento do pessoal das Entidades e Organismos ־

intervenientes nas operações, previstas neste PME, são a cargo destas. 

 A alimentação do pessoal voluntário, que o deseje, será da responsabilidade ־

da Câmara Municipal de Portimão por requisição da CMPC. 

 A alimentação e alojamento dos delegados à CMPC será da responsabilidade ־

da Câmara Municipal de Portimão, quando outro procedimento não for 

determinado pelo Director do Plano. 

 A Associação dos Bombeiros Voluntários de Portimão, providenciará, numa ־

primeira fase a alimentação do pessoal e o reabastecimento de água do 

pessoal envolvido nas operações de socorro. 
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 ,Logo que a situação evolua, a CMPC, através da Célula de Abastecimento ־

Abrigo e Bem-Estar estabelecerá os procedimentos para a requisição, 

mobilização e distribuição dos meios e recursos, incluindo a água potável. 

 

2.1.2. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

 Os Agentes de Protecção Civil, as Entidades e Organismos intervenientes nas ־

operações de socorro, salvamento e apoio asseguram, numa primeira fase, o 

seu reabastecimento em combustíveis e lubrificantes. 

 Logo que a situação evolua, a CMPC, através da Célula de Transporte, Obras ־

e Serviços Técnicos estabelecerá os procedimentos para o abastecimento de 

combustíveis e lubrificantes. 

 

2.1.3. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL 

 Os Agentes de Protecção Civil e as Entidades e Organismos intervenientes ־

nas operações de socorro, salvamento e apoio, asseguram, numa primeira 

fase todos os aspectos relativos à manutenção e reparação de material. 

 Logo que a situação evolua, a CMPC através da Célula de Transportes, Obras ־

e Serviços Técnicos, estabelecerá os procedimentos relativos a manutenção 

e reparação do material. 

 

2.1.4. TRANSPORTES 

 A CMPC, através da Célula de Transportes, Obras Públicas e Serviços ־

Técnicos, estabelecerá os procedimentos para requisições e mobilização de 

meios e para o funcionamento dos transportes. 

 O controlo dos itinerários está a cargo das Forças de Segurança (GNR/PSP) ־

responsáveis pela área. 
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2.1.5. ASSISTÊNCIA SANITÁRIA 

 Os Agentes de Protecção Civil, Organismos e Entidades intervenientes nas ־

operações de socorro, salvamento e apoio, asseguram, numa primeira fase, 

todos os aspectos relativos à assistência sanitária e primeiros socorros do seu 

pessoal envolvido nessas operações, accionando, se necessário, através do 

COS os meios de emergência adequados – Centro de Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU).  

 ,Nesta fase, a evacuação de sinistrados está, em princípio a cargo dos BVP ־

podendo ser utilizadas as estruturas próprias dos Centros de Saúde e dos 

Hospitais Públicos e Privados disponíveis. 

 Logo que a situação evolua, a CMPC através da Célula de Saúde e ־

Evacuação Secundária estabelecerá os procedimentos adequados para 

assegurar a prestação de cuidados de saúde e socorro, criando, se 

necessário, Postos de Triagem e de Socorro e Hospitais de Campanha no 

Teatro de Operações (TO). 

 

2.1.6. DIVERSOS 

 Poderão ser solicitados à CMPC, através do SMPC ou do Grupo respectivo e ־

mediante requisição, outros artigos, materiais e/ou equipamentos julgados 

necessários para as actividades de Protecção Civil. 

 

2.2. APOIO LOGÍSTICO ÀS POPULAÇÕES 

2.2.1. ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO E AGASALHOS 

 A alimentação, abrigos provisórios e agasalhos das populações afectadas ou ־

evacuadas será encargo da CMP a pedido da CMPC, através de verbas 

disponibilizadas para o efeito. 

 Os locais de alojamento e alimentação temporário estão identificados e ־

tipificados no anexo dos meios e recursos, ANEXO G – INVENTÁRIO DE 
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MEIOS E RECURSOS -APENDICE G 3 , devendo ser activados por decisão do 

Director do Plano em função da localização das áreas evacuadas e condições 

de utilização. 

 A Célula de Abastecimentos, Abrigo e Bem-Estar estabelecerá os ־

procedimentos para a requisição, mobilização e distribuição dos meios e 

recursos, incluindo a água potável, tendo em consideração: 

� Os centros de alojamento devem ser providos de condições mínimas 

de apoio quanto a dormidas, alimentação e higiene pessoal; 

� O acesso ao local e parqueamento são factores importantes, caso a 

movimentação das populações se faça por viaturas próprias. 

2.2.2. SERVIÇOS TÉCNICOS 

- Serão estabelecidos pela CMPC, através da Célula de Transportes, 

Obras e Serviços Técnicos planos de actuação de serviços técnicos no 

âmbito da reabilitação dos serviços mínimos essenciais. 

 

3. Comunicações 

Quando da activação do PME é imprescindível que todos os Agentes de Protecção Civil, 

Organismos e Entidades de Apoio disponham de comunicações que lhes permitam 

coordenar a acção entre si, dentro e fora do Teatro de Operações (TO), garantindo a 

rapidez e a ligação entre os intervenientes a todo o momento. 

Para o efeito o Sistema de Comunicações de Protecção civil utiliza os meios das 

telecomunicações públicas e privadas, nomeadamente: 

 :Telecomunicações Públicas ־

� Rede telefónica fixa e móvel; 

� Rede do serviço de telefax; 

� Rede de Internet; 

 

 :Telecomunicações Privadas ־

� Rede Estratégica de Protecção Civil (REPC); 
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� Rede Rádio Municipal de Protecção Civil (SIMPLEX Faro); 

� Rede Rádio Privadas 

� Redes de Radioamadores e da “Banda do Cidadão” 

 

Os Agentes de Protecção Civil, Organismos e Entidades de Apoio podem utilizar as redes e 

meios próprios de telecomunicações, embora sem prejuízo da utilização operacional 

através da REPC. O acesso à REPC está regulado pela Norma de Execução Permanente 

(NEP) 042 de 27JUN2006 do antigo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

A Organização das comunicações obedece aos seguintes princípios: 

 Centralização da organização e gestão de todas as comunicações no CDOS ־

de Faro, assegurando a ligação desta com os Postos de Comando 

Operacional (PCO) utilizados no terreno, veículos não integrados em Teatros 

de Operações (TO), responsáveis operacionais aos diversos níveis, elementos 

de ligação das diversas entidades e equipas de apoio de outras entidades 

públicas ou privadas; 

 Centralização da organização e gestão táctica das comunicações num teatro ־

de operações, no respectivo PCO, aplicando-se as normas operacionais sobre 

comunicações, cumprindo-se os procedimentos rádio e a forma de REDE 

DIRIGIDA; 

 Decisão, pelo COS em articulação com o CDOS de acordo com as normas ־

definidas dos canais de COMANDO, TÁCTICO e de MANOBRA para 

funcionamento no Teatro de Operações (TO) – que inclui ZONAS de 

SINISTRO de APOIO e de CONCENTRAÇÃO e RESERVA – tendo em conta 

os procedimentos necessários para que se mantenham as comunicações 

com os centros operacionais ou equivalente dos Agentes de Protecção Civil, 

Organismos e Entidades de Apoio, incluindo o SMPC. 

 Hierarquização das comunicações no Teatro de Operações, adequando-as ־

aos diversos níveis de Comando e Chefia colocados a funcionar por decisão 

do COS. 

 Cada Teatro de Operações é considerado um núcleo isolado e qualquer ־

contacto rádio com e do TO será feito em exclusivo pelo PCO e pelo CDOS. 
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 Utilização de Veículos de Planeamento, Comando e Comunicações (VPCC) ou ־

de Veículos de Comando e Comunicações (VCOC), por decisão do 

Comandante Operacional Distrital (CODIS) ou do Comandante Operacional 

Nacional (CONAC), sempre que o dispositivo ou a situação no terreno o 

justifique. 

 

No caso dos Centros de Alojamento, as comunicações podem ser estabelecidas via 

telefone ou, em caso de necessidade, através da rede das Forças de Segurança 

destacadas nesses locais. 

Os Rádio Amadores licenciados colaboram no Sistema de Telecomunicações de 

Emergência, reforçando, a pedido, as redes existentes ou substituindo as inoperativas. 

Os operadores de rádio da “Banda do Cidadão” devidamente licenciados, podem 

participar, a pedido, em reforço da Rede Rádio Municipal. 

Se necessário, será solicitado à GNR, PSP, Escutas ou Voluntários, a montagem de um 

serviço de “Estafetas” a operar junto da CMPC. 

Os Diagramas da Rede Rádio Municipal de Protecção Civil e de Indicativos Rádio constam 

no ANEXO E – TELECOMUNICAÇÕES. 

APENDICE E1 – DIAGRAMA DA REDE RÁDIO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL. 

APENDICE E 2 - DIAGRAMA DE INDICATIVOS RÁDIO – MUNICIPAL 

APENDICE E3 – INDICATIVOS RÁDIO – NACIONAL E DISTRITAL  

A Lista de Contactos das Entidades intervenientes consta no ANEXO J – LISTA DE 

CONTACTOS. 

 

4. Gestão da Informação 

A Gestão da Informação de Emergência divide-se em três grandes componentes: 

 ;Gestão da Informação entre as Entidades Actuantes nas Operações ־

 ;Gestão da Informação às Entidades intervenientes no Plano ־
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 Informação Pública às Populações e aos Órgãos de Comunicação Social ־

(OCS). 

 

4.1. GESTÃO DA INFORMAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES ACTUANTES NAS 

OPERAÇÕES 

A circulação da informação operacional é de absoluta necessidade como forma de garantir 

a todo o momento a rapidez e precisão da informação e como tal é assumida por toda a 

cadeia de comando, coordenação e intervenção, nomeadamente no início e durante a 

Ocorrência. 

O COS deverá realizar no início da acção e durante o seu desenvolvimento reuniões 

regulares (Briefings) com as entidades envolvidas, tendo em vista obter informação 

relativa a: 

 ;Pontos de Situação ־

 ;Perspectivas de evolução futura ־

 ;Cenários e modelos de previsão ־

 ;Dados ambientais e sociais ־

 .Outras informações ־

 

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

equilibrada a utilização das equipas de resposta, potenciando a rapidez e eficácia da sua 

acção. 

Esta informação operacional circula imediatamente e de forma regular do TO, através do 

PCO, para o CDOS de Faro e para a CMPC. 

Nesse sentido observam-se os seguintes procedimentos: 

 O SMPC efectua a recolha de informação necessária à avaliação da situação ־

e sua previsível evolução, contactando para o efeito todas as entidades 

actuantes no terreno, bem como os Organismos que nas áreas das suas 

competências, efectuam monitorizações, relativas aos riscos e 
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vulnerabilidades associadas à ocorrência, efectuando Briefings regulares com 

a CMPC. 

 ,Os Agentes de Protecção Civil, Organismos e Entidades actuantes reportam ־

de imediato à CMPC, através dos seus representantes, toda a informação 

relativa à ocorrência, fazendo regularmente o ponto de situação. 

 

Sempre que se verifique uma ocorrência que se revista de carácter excepcional, 

potenciadora de situações de risco especial ou que possa causar consequências a pessoas, 

bens ou ambiente, a informação deve ser de imediato transmitida à CMPC e através do 

CDOS de Faro ao Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS), que a trata e 

envia para os níveis superiores. 

 

4.2. GESTÃO DA INFORMAÇÃO ÀS ENTIDADES INTERVENIENTES NO PLANO 

Pretende-se assegurar a utilização e passagem de informação às entidades intervenientes 

no Plano, designadamente, Autoridades, Agentes de Protecção Civil, Organismos e 

Entidades de Apoio, tendo em vista garantir que todas as Entidades mantêm os níveis de 

prontidão e envolvimento adequados à situação. 

Nesse sentido, o SMPC, em contacto estreito com o COS/COM e na posse da informação 

recolhida relativa ao TO, informará todas as entidades com intervenção no Plano, sobre o 

Ponto de Situação das operações em curso e a sua previsível evolução, alertando-os para 

manterem níveis de prontidão adequados às necessidades. 

Esta informação será actualizada regularmente, acompanhando a evolução da situação. 

 

4.3. INFORMAÇÃO PÚBLICA 

Em matéria de Informação Pública impõe-se conduzir a Gestão da Informação 

Operacional de Emergência, Técnica e Operacional de forma precisa e oportuna aos 

Órgãos de Comunicação Social (OCS) e à população, evitando a confusão e a 

especulação. 
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Em caso de activação do PME o Gabinete de Informação e Relações Públicas (GIRP/CMP) 

apoiará a CMPC em todas as acções e mecanismos de divulgação de avisos e informações 

relativas ao evoluir da situação, das respectivas medidas de autoprotecção à população, 

bem como na ligação com os OCS, que serão veículo de divulgação dessa informação. 

Nos termos do Artigo 15º da Lei de Bases da Protecção Civil (Lei 27/2006), a declaração 

da situação de alerta determina uma obrigação especial de colaboração dos OCS, em 

particular rádios e televisões, com a estrutura de coordenação e controlo visando a 

divulgação das informações relevantes relativas à situação. 

Assim, compete-lhes difundir toda a informação disponível, nomeadamente comunicados, 

notas de imprensa, avisos e instruções para autoprotecção das populações. 

A ligação com os OCS é cometida ao GIRP/CMP em articulação com o SMPC, que 

providenciará para que as informações fundamentais sejam transmitidas à população, 

conforme o estabelecido pelo Director do Plano. 

A Informação Operacional de Emergência, no TO, é transmitida aos OCS através do 

COS/COM, em articulação com o Director do Plano. 

Nos contactos com os OCS a informação a prestar deve incidir, designadamente sobre: 

 ;Situação actual da ocorrência ־

 ;Acções em curso ־

 ;Áreas de acesso restrito ־

 ;Medidas de Autoprotecção ־

 ;Locais de Reunião, de Acolhimento Provisório ou Assistência ־

 ;Números de Telefone e Locais de Contacto para Informações ־

 ;Recepção de Donativos e Inscrição para Serviço Voluntário ־

 .Instruções para o regresso das populações evacuadas ־

 

O GIRP/CMP monitoriza e analisa permanentemente as notícias e tendências noticiosas 

relatadas nos OCS, dando conhecimento da análise feita à CMPC. 
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As Juntas de Freguesia e os Agentes de Protecção Civil colaboram na difusão de avisos e 

na informação das populações, através do contacto directo e da utilização de veículos com 

megafones, sirenes e outros meios de que disponham. 

 

5. Procedimentos de Evacuação 

Com o objectivo da evacuação das populações decorrer de forma rápida e ordeira, e sem 

pânico observam-se os seguintes procedimentos e instruções de coordenação: 

 A evacuação das populações é proposta pelo COS/COM e validada pelo ־

Director do Plano (Autoridade Política Municipal de Protecção Civil).  

 A tarefa de orientar a evacuação e a movimentação das populações, quer ־

seja de áreas, de localidades ou de edificações, é da responsabilidade das 

forças de segurança, pelo que, as normas de evacuação das populações 

serão estabelecidas pela Célula de Manutenção da Lei e da Ordem e de 

Movimentação da População em articulação com a Célula de Abastecimento, 

Abrigo e Bem-Estar. 

 Eventuais necessidades de transporte das populações evacuadas serão ־

asseguradas pela Célula de Transportes, Obras Públicas e Serviços Técnicos. 

 Após a identificação das Zonas de Sinistro e de Apoio, o tráfego rodoviário ־

em redor do teatro de operações deve ser reencaminhado pelas Forças de 

Segurança, de modo a não interferir com a movimentação das populações a 

evacuar, nem com a mobilidade das forças de intervenção. 

 Sempre que se justifique, serão criadas barreiras de encaminhamento de ־

tráfego e pontos de controlo, que se destinam a prestar assistência aos 

evacuados e a manter o fluxo da movimentação em direcção às áreas e 

centros de alojamento. 

 O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas é feito por ־

determinação do Director do Plano e será controlado pelas forças de 

segurança, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego. 
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 ,No ANEXO G - INVENTÁRIO DE MEIOS E RECURSOS – APENDICE G3 ־

constam os locais de abrigo e concentração de evacuados. 

 

6. Manutenção da Ordem Pública 

O estabelecimento de procedimentos e instruções de coordenação, bem como a 

identificação dos meios e das responsabilidades dos serviços, agentes de protecção civil, 

organismos e entidades de apoio, quanto à segurança de pessoas e bens e ao controlo do 

tráfego, é competência das Forças de Segurança.  

Nesse sentido observar-se-à o seguinte: 

 O acesso às zonas de sinistro e de apoio será limitado às Forças de ־

Intervenção, Organismos e Entidades de Apoio, através da criação de 

barreiras e outros meios de controlo, podendo as forças de segurança contar 

com o apoio dos serviços e entidades especializadas. 

 Consoante o âmbito territorial do plano, poderá ser previsto o recolher ־

obrigatório e o patrulhamento pelas Forças de Segurança nas zonas 

evacuadas, com vista a impedir roubos e pilhagens, incluindo a possibilidade 

de detenção de todos os indivíduos aí encontrados sem autorização. 

 A segurança das Instalações críticas indispensáveis às Operações de ־

Protecção Civil, tais como Hospitais, Centros de Saúde, instalações do SMPC 

e dos Agentes de Protecção Civil, é garantida pelas Forças de Segurança. 

 Para os estabelecimentos industriais e comerciais pode prever-se o recurso a ־

empresas privadas da especialidade, apresentando-se os vigilantes 

uniformizados, à responsabilidade das respectivas empresas. 

 

7. Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

Na eventualidade de um elevado número de vítimas, identificam-se os procedimentos e 

instruções de coordenação bem como os meios e as responsabilidades dos Serviços, 

Agentes de Protecção Civil, Organismos e Entidades de Apoio, quanto às actividades de 

saúde e evacuação secundária: 
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 Face a uma emergência com elevado número de vítimas, as primeiras ־

equipas a prestar socorro poderão ser encarregadas também, das tarefas de 

evacuação primária para os Postos de Triagem que forem estabelecidos; 

 Compete ao COS/COM identificar e informar a direcção do plano ־

relativamente à quantidade previsível de meios complementares para a 

triagem, assistência pré-hospitalar e evacuação secundária das vítimas; 

 Compete à CMPC, através da Célula de Saúde e Evacuação Secundária a ־

identificação dos meios a solicitar e, em ligação com o INEM, o 

estabelecimento da ligação aos hospitais de evacuação, prestando as 

informações pertinentes sobre o tipo de ocorrência e o número potencial de 

vítimas; 

 ,O INEM, através dos meios próprios enviados para o local, se necessário ־

monta e gere Postos de Triagem, de Assistência Pré-Hospitalar e de 

Evacuação Secundária, em estreita articulação com a CMPC, através da 

Célula de Saúde e Evacuação Secundária; 

 Compete à Autoridade de Saúde a direcção das acções de controlo ־

ambiental, de controlo de doenças e da qualidade dos bens essenciais. 

8. Socorro e Salvamento 

No âmbito do Socorro e Salvamento estabelecem-se os seguintes procedimentos:  

 ,As intervenções iniciais face a um acidente grave ou catástrofe cabem ־

prioritariamente, às forças mais próximas do local da ocorrência ou que 

apresentam missão específica mais adequada.  

 Quando a ocorrência se verifica na área sob jurisdição marítima, a Acção de ־

Socorro e Salvamento é da competência da Autoridade Marítima 

 De acordo com a legislação aplicável, o chefe da primeira equipa de ־

intervenção assumirá a função de COS e de imediato, deve avaliar a situação 

e identificar o tipo de ocorrência, o local e a extensão, o número potencial de 

vítimas e os meios de reforço necessários. 
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 O COS/COM deve comunicar as informações recolhidas ao CDOS e à CMPC ־

e ter em conta o disposto na tabela de gravidade constante na Directiva 

Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2007 (Estado de alerta para as 

organizações integrantes do Sistema Integrado de Operações de Protecção e 

Socorro), em que o grau de gravidade das ocorrências é tipificado por uma 

escala de intensidades (residual, reduzida, moderada, acentuada, crítica). 

 Ocorrerá a transferência do Comandante das Operações de Socorro (COS) ־

para satisfazer as necessidades do TO, quando a organização deste amplia 

ou contrai, quando a responsabilidade primária de Gestão do Incidente muda 

entre Entidades, quando a ocorrência se torna mais ou menos complexa, ou 

quando existe rotatividade normal de pessoas. 

 Sempre que se verificar mudança de COS realiza-se um Briefing ao novo ־

Comandante e uma notificação a todos os intervenientes, informando da 

mudança de comando. 

 No caso de ser necessário desenvolver actividades de Socorro, Busca e ־

Salvamento de vítimas, nomeadamente escoramento de estruturas, o 

resgate ou desencarceramento de pessoas, a contenção de fugas e 

derrames de produtos perigosos, etc., que ultrapasse as capacidades em 

meios e pessoal técnico das forças intervenientes no terreno, estas 

necessidades são apresentadas pelo COS/COM à CMPC que, através da 

Célula de Transportes, Obras e Serviços Técnicos, diligenciará satisfazê-las ou 

as solicitará ao nível superior. 

 A tomada de decisão quanto ao momento em que é dada por terminada a ־

fase de emergência e se entra na fase de reabilitação cabe ao COS/COM, em 

articulação com o Director do Plano, quando estiverem completadas todas as 

necessidades relativas à supressão da ocorrência, no que respeita ao socorro 

e salvamento de vítimas. 

 Terminada a fase de emergência, deve proceder-se à desmobilização dos ־

meios não necessários à fase de reabilitação.  

 Compete ao Director do Plano a decisão sobre o regresso das populações ־

desalojadas às áreas consideradas seguras. 
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9. Serviços Mortuários 

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

tarefas muito sensíveis que devem ser levadas a cabo através de procedimentos 

rigorosos. 

Para o efeito observar-se-à o seguinte: 

 A recolha dos cadáveres, sempre que possível é feita para as Casas ־

Mortuárias existentes no Município – em total observância pela legislação em 

vigor; 

 Em caso da capacidade destas ser excedida, serão estabelecidos locais de ־

reunião de vítimas mortais provisórios, a identificar pela Célula de Saúde e 

Evacuação Secundária, com base na selecção feita entre as instalações 

constantes no ANEXO G – INVENTÁRIO  DE MEIOS E RECURSOS – 

APENDICE G2 deste PME, tendo em atenção as suas condições estruturais, 

ambientais e de localização, bem como a existência de acessibilidades, 

comunicações (telefónicas e rádio), a privacidade, a disponibilidade e 

facilidade de segurança; 

 As Forças de Segurança, em colaboração com a Autoridade de Saúde terão ־

em consideração todos os aspectos que se prendem com a investigação 

forense, quando, face ao tipo de ocorrência, haja necessidade de a realizar; 

 As tarefas ligadas às morgues provisórias são realizadas pelas equipas do ־

Instituto Nacional de Medicina Legal, e culminam na identificação e entrega 

dos corpos para serem sepultados; 

 Se for ultrapassada a capacidade dos cemitérios existentes no Município, o ־

local para sepultamento de emergência será definido pelo Sector de 

Cemitérios da Câmara Municipal de Portimão. 

 

10. Protocolos 

No âmbito da Protecção Civil a Câmara Municipal de Portimão tem protocolo firmado com 

a Associação dos Bombeiros Voluntários de Portimão.  
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Existem ainda protocolos com outras entidades, que poderão ser úteis para operações de 

Protecção Civil, nomeadamente: 

 ;Associações culturais, recreativas, desportivas, e de índole social ־

 ;Escolas ־

 ;Misericórdias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande ־

 ;Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de Portimão) ־

 ;Corpo Nacional de Escutas (Agrupamentos 159 e 685) ־

 ;Marafados CB Clube (Banda do Cidadão) ־

 .ASPAFLOBAL (Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio) ־

 

Outros protocolos necessários à eficácia do PME podem ser estabelecidos pelo Director do 

Plano através da Câmara Municipal de Portimão, com os diversos Agentes de Protecção 

Civil, Organismos e Entidades de Apoio, públicos e privados. 
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PARTE IV - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
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SECÇÃO I 

1. Organização Geral da Protecção Civil em Portugal 

A Protecção Civil é a actividade desenvolvida pelo Estado, Regiões autónomas e 

Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas, com a 

finalidade de prevenir riscos colectivos inerentes a situações de acidente grave ou 

catástrofe, de atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo 

quando aquelas situações ocorram. 

1.1. ESTRUTURA DA PROTECÇÃO CIVIL 

De acordo com a Lei de Bases de Protecção Civil (Lei n.º 27/2006) 

1.2. ESTRUTURA DAS OPERAÇÕES 

De acordo com a Lei n.º 65/2007 e Decreto-Lei n.º 134/2006  
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1.3. OBJECTIVOS E DOMÍNIOS DE ACTUAÇÃO DA PROTECÇÃO CIVIL 

São objectivos fundamentais da Protecção Civil: 

 Prevenir os riscos colectivos e a ocorrência de acidente grave ou de ־

catástrofe deles resultante; 

 Atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências ־

descritas na alínea anterior; 

 Socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo proteger bens e ־

valores culturais, ambientais e de elevado interesse público; 

 Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afectadas ־

por acidente grave ou catástrofe. 

 

A actividade de Protecção Civil exerce-se nos seguintes domínios: 

 ;Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos colectivos ־

 ;Análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco ־

 Informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em ־

matéria de autoprotecção e colaboração com as autoridades; 

 Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a ־

prestação do socorro e de assistência, bem como a evacuação, alojamento e 

abastecimento das populações; 

 Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente ־

mobilizáveis, ao nível local, regional e nacional; 

 Estudo e divulgação de formas adequadas de protecção de edifícios em ־

geral, de monumentos e de outros bens culturais, de infra-estruturas, do 

património arquivístico, de instalações de serviços essenciais, bem como do 

ambiente e dos recursos naturais; 

 Previsão e planeamento de acções atinentes à eventualidade de isolamento ־

de áreas afectadas por riscos. 
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1.4. COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

De acordo com a Lei 65/2007 de 12 de Novembro, foi constituída a Comissão Municipal de 

Protecção Civil (CMPC), que assegura que todas as entidades e instituições de âmbito 

municipal imprescindíveis às operações de protecção e socorro, emergência e assistência 

previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, 

garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso 

concreto. 

 

2. Mecanismos da Estrutura de Protecção Civil 

A estrutura de Protecção Civil organiza-se ao nível nacional, regional e municipal. 

A condução da política de Protecção civil é da competência do Governo, que, no respectivo 

Programa, deve inscrever as principais orientações a adaptar ou a propor naquele 

domínio. 

O Primeiro-Ministro é responsável pela direcção da política de Protecção Civil, podendo 

fazer-se substituir pelo Ministro da Administração Interna. 

Compete ao Governo a declaração de Situação de Calamidade, sob a forma de resolução 

do Conselho de Ministros (Artigo 19.º da Lei 27/2006). O Ministro da Administração 

Interna pode declarar as Situações de Contingência e de alerta para todo o território 

nacional ou com o âmbito circunscrito a uma parcela do território nacional.  

Compete ao Governador Civil, no exercício de funções de responsável distrital da política 

de protecção civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, as acções de Protecção Civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 

adequadas em cada caso. 

Compete-lhe ainda, no âmbito territorial da sua competência, declarar a Situação de 

Contingência ou a Situação de Alerta, no todo ou em parte do seu âmbito territorial, 

ouvindo sempre que possível os Presidentes das Câmaras Municipais abrangidas. 

Compete ao Presidente da Câmara Municipal, no exercício das funções de responsável 

municipal da política de Protecção Civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de 
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acidente grave ou catástrofe, as acções de Protecção Civil de prevenção, socorro, 

assistência e reabilitação adequadas em cada caso. 

É da sua competência a declaração da Situação de Alerta de âmbito municipal. 

Em todos estes níveis de actuação existem Comissões de Protecção Civil que 

acompanham as políticas directamente ligadas ao sistema de Protecção Civil que sejam 

desenvolvidas por agentes públicos. 

 

2.1. COMPOSIÇÃO, CONVOCAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE 

PROTECÇÃO CIVIL 

2.1.1. COMPOSIÇÃO 

A Comissão Municipal de Protecção Civil de Portimão é composta pelos seguintes 

elementos: 

 ;Presidente da Câmara Municipal, que preside ־

 ;Comandante Operacional Municipal ־

 ;Elemento do Comando do Corpo de Bombeiros de Portimão ־

 ;Elemento da PSP ־

 ;Elemento da GNR ־

 ;Autoridade Marítima Local ־

 ;Autoridade de Saúde do Município ־

 ;Director do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio ־

 ;Director do Centro de Saúde de Portimão ־

 ;Representante dos Serviços de Segurança Social e Solidariedade ־

 

De acordo com os riscos existentes e as características da região onde ocorre a 

emergência, integram a Comissão Municipal de Protecção Civil os representantes das 
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seguintes entidades e serviços implantados no município cujas actividades e áreas 

funcionais possam contribuir para as acções de Protecção Civil: 

 ;Junta de Freguesia de Portimão (JFP) ־

 ;Junta de Freguesia de Alvor (JFA) ־

 ;Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande (JFMG) ־

 Representante da Delegação Regional no Algarve do Instituto Nacional de ־

Emergência Médica (INEM); 

 ;Polícia Judiciária (PJ) ־

 ;Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ־

 ;Chefe do Gabinete da Presidência de Câmara (GF) ־

 Departamento de Ambiente e Espaços Verdes da Câmara Municipal de ־

Portimão (DAES); 

 Departamento de Obras e Serviços Gerais da Câmara Municipal de Portimão ־

(DOSG); 

 Departamento Técnico de Planeamento e Urbanismo da Câmara Municipal ־

de Portimão (DTPU); 

 ;Divisão de Acção Social e Saúde da Câmara Municipal de Portimão (DASS) ־

 Gabinete de Informação, Relações Públicas e Turismo da Câmara Municipal ־

de Portimão (GIRPT); 

 ;Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão (EMARP) ־

 ;Portimão TURIS, EM (PTURIS) ־

 ;Associação dos Bombeiros Voluntários de Portimão (ABVP) ־

 ;Núcleo de Portimão da Cruz Vermelha de Portimão (CVP) ־

 ;Direcção Regional de Educação do Algarve (DREA) ־

 ;Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPALG) ־

 ;Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (ASPAFLOBAL) ־
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 Delegação dos Portos do Sul do Instituto Portuário e dos Transportes ־

Marítimos (IPTM); 

 ;Direcção de Estradas de Faro das Estradas de Portugal (EP) ־

 ;Rede Ferroviária Nacional (REFER) ־

 ;Portugal Telecom (PT) ־

 ;EDP Electricidade do Sul (EDP) ־

 ;Associação Comercial de Portimão (ACP) ־

 ;Santa Casa da Misericórdia de Portimão (ACP) ־

 ;Santa Casa da Misericórdia de Alvor (SCMP) ־

 ;Santa Casa da Misericórdia da Mexilhoeira Grande (SCMMG) ־

 ;Representante do Corpo Nacional de Escutas (CNE) ־

 ;Marafados CB Clube (MCBC) ־

 ;Clube Naval de Portimão (CNP) ־

 ;Aeroclube de Portimão (AP) ־

 ;Associação de Defesa do Ambiente de Portimão (ADAP) ־

 .Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor (ARBA) ־

 

2.1.2. CONVOCAÇÃO DA CMPC 

 A convocação da Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC) é da responsabilidade do 

Presidente da Câmara Municipal. Em caso de sua ausência essa competência passará para 

o seu substituto. 

A CMPC é convocada quando: 

 ;A iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe o justifique ־

 Se entenda necessário a sua consulta sobre matérias relacionadas com ־

exercícios e treinos ou com a elaboração de planos especiais de emergência 

ou conduta das acções de Protecção Civil. 
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A convocação da CMPC poderá abranger todos ou parte dos representantes, de acordo 

com a localização, natureza e amplitude do acidente ou catástrofe. 

2.1.3. NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES 

 Por solicitação do Presidente da Câmara, compete às Entidades ou ־

Organismos que compõem a CMPC nomear, atempadamente, os seus 

delegados ou representantes. 

 Da nomeação deverá constar o nome, morada, telefones, email e outras ־

formas que possibilitem um contacto imediato. 

 Sempre que se verifiquem alterações quer das pessoas, quer de moradas ou ־

contactos, as Entidades e Organismos deverão comunicar, com urgência, 

essa alteração. 

 

2.1.4. COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

As competências da Comissão Municipal de Protecção Civil conforme o n.º 3 do Artigo 3.º 

da Lei n.º 65/2007 são: 

 Accionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência, remetê-lo para ־

aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil e acompanhar a sua 

execução; 

 Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil ־

que sejam desenvolvidas por agentes públicos; 

 ;Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique ־

 Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionam, ao ־

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

os meios necessários ao desenvolvimento das acções de protecção civil; 

 ,Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições ־

incluindo os órgãos de comunicação social. 

 



 
Plano Municipal de Emergência de Portimão 
 

Câmara Municipal de Portimão | Serviço Municipal de Protecção Civil         Pág.65|78 
 

2.1.5.  FUNCIONAMENTO, CONSTITUIÇÃO E TAREFAS DAS CÉLULAS DA CMPC 

A CMPC tem como missão assegurar que todas as entidades e instituições de âmbito 

municipal imprescindíveis às operações de protecção e socorro, emergência e assistência 

previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulem entre si, 

garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso 

concreto. 

Para cumprimento dessa missão, em caso da sua convocação e activação do PME, os 

membros da CMPC e os representantes das demais entidades que cada ocorrência o 

justificar, articulam-se em células de resposta de acordo com o organograma no ANEXO D 

– ORGANOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA CMPC. 

Esta organização e articulação visa atingir os seguintes objectivos gerais: 

 Assegurar as ligações com as entidades e organismos necessários ao ־

desenvolvimento da acção. 

 Desencadear a execução do Plano Municipal de Emergência, assegurando a ־

direcção das operações de Protecção Civil em caso da iminência ou 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe. 

 Possibilitar a mobilização rápida e eficiente das organizações e pessoal ־

indispensáveis e a coordenação dos meios a empenhar. 

 Adequar as medidas de carácter excepcional a adoptar face às diferentes ־

situações de emergência. 

 .Difundir comunicados e avisos às populações relativos à situação ־

 

Assim, conforme referido, os elementos que constituem a CMPC, organizam-se nas 

seguintes Células de Resposta, tendo em vista a articulação e organização das forças 

intervenientes nas situações de emergência, independentemente da eventual constituição 

de gabinetes de apoio técnico - operacional ao Director do Plano, quando este o considere 

necessário: 
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2.1.5.1. Célula de Planeamento  

a. Entidade coordenadora 

 Coordenador do SMPC / CMP ־

b. Constituição 

 Comandante Operacional Municipal (COM) ־

 Delegado do Corpo de Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP) ־

 Delegado da Guarda Nacional Republicana (GNR) ־

 Delegado da Policia de Segurança Pública (PSP) ־

 Delegado do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ־

 Delegado da Autoridade Marítima Local (AML) ־

 .Outros, a designar de acordo com a situação ־

c. Tarefas 

 Garantir a ligação com entidades e organismos intervenientes no Plano ־

Municipal de Emergência. 

 .Manter um registo da evolução da situação ־

 Estudar e analisar a situação e propor ao Director do Plano as medidas ־

adequadas para a resolução do problema / sinistro. 

 .Inventariar os meios disponíveis para o cumprimento da missão ־

 Estabelecer ligações com o CDOS de Faro, para o manter informado sobre a ־

situação e solicitar, se necessário, os meios e recursos adicionais. 

 .Preparar a chegada de eventuais reforços exteriores ־

 Receber dos diversos Gabinetes Células de resposta os dados indispensáveis ־

à elaboração dos Relatórios de Situação, com a periodicidade determinada. 
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2.1.5.2. Célula de Socorro e Salvamento 

a. Entidade coordenadora 

 Delegado do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Portimão ־

(BVP)/COM ou da Autoridade Marítima Local (AML) em caso de ocorrência 

na área sob jurisdição marítima.  

b. Constituição 

 Delegado do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ־

 Delegado da Guarda Nacional Republicana (GNR/DT) ־

 Delegado da Secção de Portimão da Policia de Segurança Pública (PSP) ־

  Delegado da Autoridade Marítima Local (AML) ־

 .Outros, a designar de acordo com a situação ־

 

c. Tarefas 

 .Coordenar as acções de socorro, busca e salvamento em caso de sinistro ־

 .Coordenar as actividades de combate aos incêndios ־

 .Assegurar a evacuação primária das vítimas ־

 Coordenar a prestação de primeiros socorros, em articulação com a Célula ־

de Saúde e Evacuação Secundária. 

 .Apoiar, com meios humanos e materiais, as evacuações secundárias ־

 

2.1.5.3. Célula de Manutenção da Lei e Ordem e da Movimentação de Populações 

a. Entidade coordenadora 

 Delegado da Guarda Nacional Republicana (GNR), Policia de Segurança ־

Pública (PSP) ou Policia Marítima (PM), consoante a responsabilidade 

territorial da área onde ocorra a situação de emergência. 

b. Constituição 

 Delegado da Policia de Segurança Pública (PSP) / Guarda Nacional ־

Republicana (GNR) 
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 Delegado da Inspecção de Portimão da Policia Judiciária (PJ) ־

 Representante do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ־

  Delegado da Autoridade Marítima Local (AML) ־

c. Tarefas 

 .Garantir as acções de manutenção da Lei e Ordem Pública ־

 Coordenar o controlo de tráfego e manter abertos os corredores de ־

circulação de emergência. 

 .Coordenar a segurança da área do sinistro ־

 Coordenar as operações de Movimentação de Populações, definindo para ־

cada situação os Locais de Reunião e os Itinerários de Evacuação, a utilizar 

para as Zonas de Realojamento. 

 Definir e implementar os processos de identificação e credenciação de ־

pessoal ligado às operações de socorro, em situações de emergência. 

 .Colaborar nas acções de mortuária ־

 .Receber e guardar os espólios dos cadáveres ־

 Colaborar nas acções de aviso, alerta e mobilização do pessoal envolvido nas ־

operações de socorro, bem como no aviso e alerta às populações. 

 .Prestar a colaboração necessária ao inquérito à situação de emergência ־

 Coordenar um serviço de estafetas para utilização como um dos meios de ־

ligação. 

 

2.1.5.4. Célula de Saúde e Evacuação Secundária 

a. Entidade coordenadora 

 Delegado da Autoridade de Saúde de Portimão ־

 

b. Constituição 

 Delegado do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ־
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 Delegado do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio (CHBA) ־

 Delegado do Centro de Saúde ou extensão da área onde ocorra a situação ־

de emergência 

 Delegado do Corpo de Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP) ־

 Delegado do Núcleo de Portimão da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) ־

  Delegado da Divisão de Acção Social e Saúde da CMP ־

 Veterinário Municipal ־

c. Tarefas 

 Preparar e manter actualizado um registo de meios humanos e recursos ־

materiais, a disponibilizar em situação de emergência. 

 Assegurar a unidade de direcção e controlo das diferentes áreas de ־

intervenção médico-sanitárias. 

 .Coordenar a montagem de Postos Médicos de Triagem e de Socorros ־

 Coordenar as acções de mortuária, definindo os locais de reunião de mortos ־

e morgues provisórias. 

 Coordenar as acções de evacuação secundária de vítimas, bem como a ־

evacuação de Hospitais para disponibilização de meios humanos e materiais. 

 Coordenar as acções de Saúde Pública, nomeadamente o controlo de ־

doenças transmissíveis e da qualidade dos bens essenciais (alimentação, 

água, medicamentos), acção de desinfecção, enterramento de animais 

mortos, detritos nocivos e eventualmente programas de medicina 

preventiva. 

 Organizar e manter actualizado um registo de mortos e feridos com ־

indicação dos locais onde se encontram ou para onde foram evacuados. 

 

2.1.5.5. Célula de Transportes, Obras e Serviços Técnicos 

a. Entidade coordenadora 

 Delegado do Departamento de Obras e Serviços Gerais da CMP (DOSG) ־
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b. Constituição 

 Delegado do Departamento de Ambiente, Equipamento e Acção Social da ־

CMP (DAES) 

 Delegado do Departamento Técnico de Planeamento e Urbanismo da CMP ־

(DTPU) 

  Delegado da Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão (EMARP) ־

 Delegado da Autoridade Marítima Local (AML) – no âmbito da segurança da ־

navegação dos Portos 

 Delegado do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) ־

 Delegado do Instituto de Estradas de Portugal (IEP) ־

 Delegado da Rede Ferroviária (REFER) ־

 .Delegado da EDP Distribuição de Energia, S.A ־

 Delegado da Portugal Telecom (PT) ־

 Delegado da TransGás ־

 Outros, a designar de acordo com a situação ־

 

c. Tarefas 

 Preparar e manter actualizado o registo dos meios humanos e recursos ־

materiais a disponibilizar, em situação de emergência. 

 Coordenar a gestão dos recursos e meios de transporte de passageiros e de ־

carga disponíveis, recorrendo, se necessário às empresas de transportes 

públicos e privados, incluindo a REFER. 

 Coordenar a gestão dos equipamentos e máquinas pesadas, tanto nas ־

operações de socorro como nas acções de normalização das condições de 

vida, de recuperação e reconstrução nas áreas afectadas, recorrendo, se 

necessário, às empresas públicas e privadas do sector. 

 .Accionar equipas de avaliação expedita e imediata dos danos e estragos ־
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 ,Apoiar, a pedido da Célula de Socorro e Salvamento, com equipamentos ־

máquinas de engenharia e meios de transporte. 

 :Promover a execução dos trabalhos necessários ־

� ao restabelecimento da circulação  

� à normalização do sistema de esgotos  

� às obras urgentes de escoramento, consolidação e demolição  

� à instalação de acampamentos de emergência 

 Assegurar a apropriada sinalização dos edifícios ameaçando ruína e das vias ־

interrompidas desenvolvendo as acções necessárias à sua reabertura. 

 Assegurar, através dos serviços técnicos competentes, o funcionamento e ־

manutenção das ligações rádio e/ou telefónicas entre a CMPC e: 

� o PC Av’s 

� as Entidades Empenhadas nas Operações  

� as CMPC dos Municípios vizinhos  

� o CDOS de Faro 

� a ANPC 

 Accionar, junto da Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão ־

(EMARP), a normalização do sistema de fornecimento de água às 

populações, providenciando, se necessário, sistemas improvisados de 

abastecimento, nomeadamente aos acampamentos de emergência. 

 Accionar, junto da EDP – Distribuição de Energia S.A., a normalização do ־

sistema de fornecimento de electricidade às populações, providenciando nos 

acampamentos de emergência, se necessário, sistemas de iluminação e 

energia eléctrica. 

 Accionar, junto da Portugal Telecom, a normalização do sistema de ־

telecomunicações.  

 Accionar, junto da TransGás, a normalização do sistema e fornecimento do ־

gás natural. 

 

2.1.5.6. Célula de Abastecimento, Abrigo e Bem-estar 
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a. Entidade coordenadora 

 Delegado da Divisão de Acção Social e Saúde da CMP ־

 

b. Constituição 

 Delegado(s) da(s) Juntas de Freguesia da(s) área(s)  onde ocorra a situação ־

de emergência. 

 Delegado da Zona do Barlavento do Centro Distrital de Segurança Social de ־

Faro (CDSS) 

 Delegado do Departamento de Ambiente, Equipamento e Acção Social da ־

CMP (DAES/CMP) 

 Delegado do Núcleo de Portimão da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) ־

 Delegado da Associação Comercial de Portimão (ACP) ־

 Delegado da Santa Casa da Misericórdia de Portimão (SCMP) ־

 Delegado da Santa Casa da Misericórdia de Alvor (SCMA) ־

 Delegado da Santa Casa da Misericórdia da Mexilhoeira Grande (SCMMG) ־

 Outros, a designar de acordo com a situação ־

 

c. Tarefas 

 Promover o estabelecimento de protocolos com entidades fornecedoras de ־

bens e géneros, para a situação de emergência. 

 .Coordenar a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios ־

 .Preparar um sistema de recolha de dádivas ־

 .Preparar um sistema de requisições, para a situação de emergência ־

 Prever a confecção e distribuição de alimentação ao pessoal das forças ־

envolvidas em acções de socorro, depois de esgotada a capacidade própria 

das organizações a que pertencem. 

 .Prever o transporte e distribuição de água potável às populações ־
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 .Coordenar a gestão dos locais de abrigo previamente inventariados ־

 Coordenar a gestão dos meios e recursos para garantir a alimentação e ־

alojamento, bem como a higiene dos desalojados; 

 Promover a assistência e bem-estar às populações afectadas, em especial as ־

pessoas idosas e crianças; 

 ;Promover a reunião de famílias ־

 ;Coordenar as acções de instalação e gestão de campos de desalojados ־

 Coordenar a participação das Organizações Benévolas e Humanitárias nas ־

acções citadas. 

 

2.1.5.7. Célula de Gestão de Voluntários e Benévolos 

a. Entidade coordenadora 

 Delegado da Divisão de Acção Social e Saúde da CMP (DASS/CMP) ־

b. Constituição 

 .Delegado do Núcleo de Portimão da Cruz Vermelha Portuguesa ־

 .Representante do Corpo Nacional de Escutas (CNE) ־

 – Representante da Associação da Banda do Cidadão e Rádios Amadores ־

Marafados C.B. Club. 

 Outros, a designar de acordo com a situação ־

 

c. Tarefas 

 Gerir a mobilização, recepção, condução e integração dos voluntários e ־

benévolos nas operações de emergência, aproveitando tanto quanto 

possível, as capacidades, experiências e motivações de cada um para o 

desempenho das diferentes missões. 

 .Elaborar e manter actualizada a lista do pessoal envolvido ־
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2.2. CRITÉRIOS E ÂMBITO PARA A DECLARAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE ALERTA, 

CONTINGÊNCIA OU CALAMIDADE 

As declarações de Situações de Alerta, Contingência ou Calamidade são mecanismos à 

disposição das autoridades políticas de protecção civil para potenciar a adopção de 

medidas preventivas ou reactivas a desencadear na iminência ou ocorrência de um 

acidente grave ou catástrofe. 

Tal declaração é realizada de acordo com a natureza dos acontecimentos a prevenir ou 

enfrentar e a gravidade e extensão dos seus efeitos actuais ou potenciais. 

 

2.2.1. SITUAÇÃO DE ALERTA  

A Situação de Alerta pode ser declarada quando, face à ocorrência ou iminência de 

ocorrência de algum acontecimento grave (incêndio florestal, cheias/inundações, 

sismo/maremotos, etc.) é reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas e 

ou medidas especiais de reacção.  

Compete ao Presidente da Câmara Municipal declarar a Situação de Alerta municipal.  

Cabe ao Governador Civil declarar a Situação de Alerta, no todo ou em parte do seu 

âmbito territorial, precedida da audição, sempre que possível, dos Presidentes das 

Câmaras Municipais dos municípios abrangidos.  

O Ministro da Administração Interna pode declarar a Situação de Alerta para a totalidade 

do território nacional ou com o âmbito circunscrito a uma parcela do território nacional. 

2.2.2. SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA 

A Situação de Contingência pode ser declarada quando, face à ocorrência ou iminência de 

ocorrência de algum acontecimento grave é reconhecida a necessidade de adoptar 

 medidas preventivas e ou medidas especiais de reacção não mobilizáveis no 

âmbito municipal. Compete ao Governador Civil no seu âmbito territorial de competência, 

precedida da audição, sempre que possível, dos Presidentes das Câmaras Municipais dos 

municípios abrangidos. 
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O Ministro da Administração Interna pode declarar a Situação de Contingência para a 

totalidade do território nacional ou com o âmbito circunscrito a uma parcela do território 

nacional. 

2.2.3. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE  

A Situação de Calamidade pode ser declarada quando, face à ocorrência ou perigo de 

ocorrência de algum ou alguns dos acontecimentos graves, e à sua previsível intensidade, 

é reconhecida a necessidade de adoptar medidas de carácter excepcional destinadas a 

prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos 

seus efeitos.  

Compete ao Governo declaração de Situação de Calamidade e reveste a forma de 

resolução do Conselho de Ministros. 

 

 

2.3. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, ALERTA E AVISO 

O Serviço Municipal de Protecção Civil utiliza os sistemas de monitorização disponibilizados 

pelas instituições do Estado. 
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2.3.1. SITUAÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

Para situações meteorológicas adversas utiliza-se os serviços do Instituto Nacional de 

Meteorologia e eventualmente consultam sites internacionais de meteorologia. 

O CDOS de Faro emite comunicados operacionais ou de aviso quando se verifica a 

iminência de situações meteorológicas adversas, que são de imediato encaminhados para 

as entidades e organismos que poderão ser chamados a intervir. 

 

2.3.2. CHEIAS 

O Município de Portimão não é afectado por grandes cheias provocadas por barragens, no 

entanto se tais situações se verificarem, utilizar-se-á o Sistema de Vigilância e Alerta de 

Recursos Hídricos do Instituto da Água. 

A Associação de Regantes e Beneficiários de Alvor monitoriza a Ria de Alvor e todos os 

seus diques e canais. 

 

2.3.3. ELEVADAS TEMPERATURAS  

Em caso de elevadas temperaturas o SMPC em estreita colaboração com outras 

entidades, nomeadamente Autoridade de Saúde, Bombeiros, Divisão de Acção Social e 

Saúde/CMP, acompanha a situação através do índice Ícaro elaborado pela Direcção Geral 

de Saúde do Ministério da Saúde. 

  

2.3.4. INCÊNDIOS FLORESTAIS 

No que concerne aos incêndios florestais, o SMPC acompanha os Índices de Risco de 

Incêndio elaborados diariamente pelo Instituto Nacional de Meteorologia. 

A vigilância no concelho de Portimão é feita por Postos de Vigia instalados na Serra de 

Monchique sob responsabilidade da GNR. 
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O Corpo de Bombeiros locais faz vigilância e Pré-Posicionamento nos Locais Estratégicos 

Estabelecidos (LEE) no POM (Plano Operacional Municipal), quando ordenado pelo CDOS 

de Faro. 

  

2.3.5. SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO  

Face aos dados disponibilizados pelos sistemas de monitorização, no caso de se verificar a 

iminência ou ocorrência de acontecimentos susceptíveis de provocar danos em pessoas e 

bens, o alerta ás Autoridades e Agentes de Protecção Civil locais é feito via fax, telemóvel, 

email e telefone.  

Os níveis de alerta são normalmente definidos pela ANPC e/ou pelo CDOS de Faro. 

O Presidente da Câmara caso as circunstâncias o aconselhem, pode declarar a Situação de 

Alerta (Lei n.º27/2006, Artº 13º) e/ou propor a Situação de Contingência (Lei n.º27/2006, 

Artº 19º) ao Governador civil de Faro. 

2.3.6. AVISO À POPULAÇÃO 

O aviso à população é feita tendo em atenção a necessidade de informação e formação 

das populações com vista à sua sensibilização e prevenção em matéria de autoprotecção e 

de colaboração com as autoridades (fase da pré-emergência) e a informação a prestar às 

comunidades locais sobre a ocorrência verificada, zonas potencialmente perigosas, 

itinerários de evacuação, locais de abrigo para onde se devem dirigir e o que devem levar 

consigo, bem como outras medidas de autoprotecção – segurança pessoal e dos seus 

bens (fase de emergência). 

 

2.3.6.1. Fase da pré-emergência 

Na fase da pré-emergência, o SMPC, em estreita articulação com o GIRP/CMP utiliza 

preferencialmente a Internet (site da CMP) os Órgãos de Comunicação Social locais (rádios 

e imprensa escrita), e a distribuição de mensagens escritas e contactos directos com a 

população nas áreas de risco previsível.   

2.3.6.2. Fase de emergência 
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Na fase de emergência serão utilizados, sempre que possível, os meios mencionados em 

2.4.6.1. tendo em atenção a sua adequabilidade face ao tipo de ocorrência, extensão da 

zona afectada e dispersão geográfica da população. 

As Juntas de Freguesia (JF) promovem acções de sensibilização da população: 

 As JF promovem acções de sensibilização da população e colaboram nas que ־

forem desenvolvidas pela respectiva Câmara Municipal; 

 ,As JF colaboram na sinalização de infra-estruturas, nomeadamente viárias ־

para prevenção e protecção dos cidadãos e para uma utilização mais rápida 

e eficaz por parte dos meios de protecção civil e socorro; 

 Colaboram também na sinalização relativa a cortes de estradas, decididos ־

por precaução ou originados por acidentes ou por fenómenos 

meteorológicos, bem como as vias alternativas; 

 As JF colaboram ainda na divulgação de avisos às populações de acordo com ־

orientações dos responsáveis municipais. 

Outro meio de aviso é o uso de megafones e/ou instalações sonoras montadas em 

viaturas que percorrerão a área afectada: 

Considerando que parte da população muitas vezes está em movimento, não se 

encontrando portanto nas suas residências ou nos locais de trabalho, serão montados 

sistemas de aviso nos acessos à área sinistrada, a cargo das Forças de Segurança, 

sobrepondo-se aos meios já definidos. 

O aviso à população é uma acção crucial, antes, durante e após a emergência, para 

minorar o mínimo de vítimas, pelo que, para garantir a informação de toda a população 

potencialmente afectada, está prevista a redundância dos meios de aviso. 


