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1 CONCEITO DE ACTUAÇÃO 

O conceito de actuação visa estabelecer os princípios actuadores 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. 

Em ordem a assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento, rápido e eficiente, 

dos recursos disponíveis e tipificar as medidas a adoptar para resolver ou atenuar os efeitos 

decorrentes de um acidente grave ou catástrofe. 

No uso das competências e responsabilidades que legal e constitucionalmente são atribuídas ao 

Presidente da Câmara, como Director do Plano, ou a quem tenha competências delegadas por 

este último, na iminência ou ocorrência de Acidente Grave ou Catástrofe, com intervenção 

municipal, é sua intenção:  

 

- Criar as condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os 

meios e recursos do município e eventualmente solicitar os supra-municipais;  

- Facultar aos Organismos de Apoio previstos no PMEG, e a todas as Entidades e Organismos, 

públicos e privados, com responsabilidades no domínio da protecção civil, condições para 

prevenir os riscos colectivos, atenuar ou limitar os seus efeitos quando ocorram e socorrer as 

pessoas em perigo; 

- Garantir em permanência a direcção e coordenação das operações de protecção civil de 

âmbito municipal, através do Comissão Municipal de Protecção Civil; 

- Desenvolver acções de informação e formação dos cidadãos, sensibilizando-os em matéria de 

auto protecção e de colaboração com as autoridades;  

- Na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, declarar a situação de alerta ou 

de contingência, no todo ou em parte do território municipal e desencadear as acções de 

protecção civil, de prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas caso a caso. 

 

 

 

É por isso necessário dividir as áreas de actuação em três fases distintas:  
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� Antes da emergência: as entidades desenvolvem a sua regular actividade. 

� Emergência: actuação articulada e conjunta entre os agentes da protecção civil. 

� Pós-emergência: reposição da normalidade. 

 

 

São atribuições das estruturas de Direcção (autoridade política de protecção civil – Presidente da 

Câmara), Coordenação Política (Comissão Municipal de Protecção Civil - CMPC) e Coordenação 

Institucional (Comandante Operacional Municipal – COM ou Coordenador delegado pelo 

Presidente da Câmara): 

Presidente da Câmara: 

- Determina declarar a situação de Alerta ou Contingência no todo ou em parte do território 

municipal, na iminência ou na ocorrência de acidente grave ou catástrofe, bem como dos 

necessários graus de prontidão e mobilização, dos meios e recursos; 

- Convoca a Comissão Municipal de Protecção Civil. 

Comissão Municipal de Protecção Civil: 

- Avalia a situação tendo em vista o accionamento do plano municipal de emergência; 
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- Determina o accionamento do plano municipal de emergência quando tal o justifique; 

- Acompanha a execução do plano municipal de emergência; 

- Garante 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; 

- Gere a participação operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a 

desencadear; 

- Difunde comunicados e avisos às populações. 

Comandante Operacional Municipal – COM ou Coordenador delegado pelo Presidente da 

Câmara: 

- Acompanha permanentemente as operações de protecção e socorro que ocorram na área do 

município; 

- Comparece no local do evento sempre que as circunstâncias o aconselhem; 

- Assume a coordenação das operações de socorro de âmbito municipal, nas situações 

previstas no plano de emergência municipal, bem como quando a dimensão da ocorrência 

requeira o emprego de meios de mais de um corpo de bombeiros. 

 

1.1 Serviço Municipal de Protecção Civil 

O SMPC está referenciado nos artigos 9º e 10º da Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, e é um 

órgão da dependência directa do Presidente da Câmara de Guimarães, e/ou do Vereador com 

competências delegadas na Protecção Civil, e engloba os vários departamentos da Câmara 

Municipal – dispondo de organigrama próprio, e é responsável pela prossecução das actividades 

de protecção civil no âmbito municipal. O Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente é 

responsável pelo SMPC, competindo-lhe assegurar o funcionamento de todos os organismos 

municipais, bem como planear, centralizar, tratar e divulgar toda a informação relativa à 

protecção civil. 
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É ainda responsável por: 

� Prevenir no território municipal os riscos colectivos e a ocorrência de acidentes grave ou 

catástrofe deles resultantes; 

� Inventariar e actualizar os meios e recursos existentes no Concelho; 

� Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e consequências dos riscos 

naturais e tecnológicos; 

� Manter informação actualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridos no 

concelho; 

� Acompanhar, elaborar e actualizar o PMEG; 

� Elaborar todos os planos relevantes em matéria de protecção civil; 

� Preparar e propor a execução de exercícios; 

� Realizar acções de sensibilização; 

� Actuar de imediato em situações de emergência em níveis de alerta de risco baixo e 

moderado; 

� Accionar todos os meios disponíveis na Autarquia em situações de emergência; 

� Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a prestação 

de socorro e de assistência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento das 

populações; 

� Socorrer a assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens e valores 

culturais, ambientais e de elevado interesse público. 

O responsável pela coordenação do SMPC é do COM ou do Coordenador do Serviço Municipal 

de Protecção Civil com competências delegadas pelo Presidente da Câmara, e a coordenação 

institucional cabe à CMPC. 
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1.2 Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC) 

De acordo com o artigo 3º da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, a CMPC é o organismo que 

assegura a articulação de todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis 

às operações de protecção e socorro, emergência e assistência previsíveis de um acidente 

grave ou catástrofe, garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência.  

Assim, é fundamental organizar operacionalmente as entidades que compõem a CMPC, por 

forma a que estas actuem de uma forma concertada, rápida e eficiente, nas três fases distintas: 

antes, durante e pós a emergência. 

A CMPC irá reunir-se na sala de reuniões da Câmara Municipal ou, em alternativa nas 

instalações da Polícia Municipal. 

A Coordenação e Presidência da CMPC são competências do Presidente da Câmara ou 

Vereador com competências delegadas. 

 

COMPOSIÇÃO DA CMPC 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ou Vereador com competências delegadas 

Comandante Operacional Municipal ou seu substituto mediante despacho do Presidente da Câmara 

Serviço Municipal de Protecção Civil 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Guimarães 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas 

Comandante da Polícia de Segurança Pública 

Comandante da Guarda Nacional Republicana 

Comandante da Polícia Municipal 

Autoridade Sanitária do Município 
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COMPOSIÇÃO DA CMPC 

Director Executivo dos Agrupamentos de Saúde (ACES) 

Director do Centro Hospitalar do Alto Ave 

Director do Serviço Regional de Segurança Social 

Representante da Vimágua 

Representante das Águas do Ave 

Representante da EDP Distribuição 

Representante da EDP Gás 

Representante da EP – Estradas de Portugal Sa 

Representante da Ascendi 

Representante da REFER 

Representante da PT Comunicações 

Representante da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães 

Presidente do Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa 

Representante do Núcleo do Corpo Nacional de Escutas de Guimarães 

Representante da Associação de Escoteiros de Portugal 
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COMPETÊNCIAS/MISSÃO 

Accionar a elaboração do PMEG, remetê-lo para aprovação pela CNPC e acompanhar a 

sua execução. 

Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil que sejam 

desenvolvidas por agentes públicos. 

Acompanhar e colaborar com o SMPC na inventariação e actualização contínua dos 

meios e recursos disponíveis. 

Acompanhar o SMPC na inventariação dos riscos existentes no Concelho. 

Colaborar nos estudos e planos elaborados pelo SMPC. 

Preparar e colaborar com o SMPC a realização de exercícios. 

A
N
TE
S 
D
A
 E
M
ER

G
ÊN

C
IA
 

Assegurar a informação/sensibilização da população em matéria de autoprotecção e de 

colaboração com as autoridades. 

Determinar o accionamento do PMEG ou outros planos, quando tal se justifique. 

Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionam, no âmbito da 

sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento 

de acções de protecção civil. 

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

órgãos de comunicação social. 

Avaliar os riscos associados à situação de emergência e os danos causados e estudar 

alternativas para fazer face à situação por forma a minimizar os riscos. 

Dentro da gravidade da situação de emergência elaborar um plano de acção de 

prioridades. 

Coordenar e promover a evacuação das zonas de risco, bem como as medidas para o 

alojamento, agasalho e alimentação das populações evacuadas. 

Promover a evacuação dos feridos e doentes para os locais destinados ao seu 

tratamento. 

Manter-se permanentemente informado sobre a evolução da situação, a fim de, em tempo 

útil, promover a actuação oportuna dos meios de socorro. 

Determinar o pedido de auxílio do Centro Distrital de Operações de Socorro ou SMPC de 

concelhos limítrofes. 

EM
ER

G
ÊN

C
IA
 

Determinar a constituição de um Centro de Operações Avançado na proximidade da zona 

afectada. 
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COMPETÊNCIAS/MISSÃO 

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. 

Promover as acções de mortuária adequadas à situação. 

Determinar a desactivação do PMEG 

Promover o regresso das populações, bens e animais deslocados. 

Promover a demolição, desobstrução e remoção dos destroços ou obstáculos, a fim de 

restabelecer a circulação e evitar perigo de desmoronamentos. 

Proceder à análise e quantificação dos danos pessoais e materiais, elaborando um 

relatório sobre as operações realizadas. 

Acompanhar a implementação de programas de reabilitação das zonas afectadas por 

situações de emergência. 

Adoptar as medidas necessárias à urgente normalização da vida das populações 

atingidas, procedendo ao restabelecimento, o mais rápido possível, dos serviços públicos 

essenciais, fundamentalmente o abastecimento de água e energia. 

PÓ
S-
EM

ER
G
ÊN

C
IA
 

Proceder a análise e quantificação dos danos pessoais e materiais, elaborando um 

relatório sobre as operações realizadas. 

 
 
O local de funcionamento estabelecido para a CMPC é o edifício dos Paços de Concelho de 

Guimarães, sito Largo Cónego José Maria Gomes, 4804-534 Guimarães. 

Apresenta-se como local alternativo de funcionamento, o edifício da Biblioteca Municipal, sito 

Largo Cónego José Maria Gomes, 4804-534 Guimarães. 

 

1.3 Comandante Operacional Municipal 

O COM dependente hierarquicamente e funcionalmente do Presidente da Câmara Municipal, e 

mantém permanente ligação de articulação operacional com o Comandante Operacional Distrital. 

Ao COM compete, de acordo com o artigo 14º da lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro: 

� Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista a articulação de 

meios face a cenários previsíveis; 
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� Promover reuniões periódicas sobre matérias de âmbito operacional com os 

comandantes dos corpos de bombeiros; 

� Comparecer no local do sinistro sempre que as circunstâncias o aconselhem; 

� Assumir a coordenação das operações de socorro a nível municipal, nas situações 

previstas no PMEG, bem como quando a dimensão do sinistro requeira o emprego de 

meios de mais de um corpo de bombeiros. 

 

1.4 Centros de Coordenação Operacional 

A coordenação institucional, de acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei 134/2006, de 25 de Julho, 

é assegurada, a nível nacional e a nível distrital pelos Centros de Coordenação Operacional 

(CCO), que integram representantes das entidades cuja intervenção se justifique e, função de 

cada ocorrência. 

CENTRO DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL NACIONAL (artigo 3º - Dec.lei 134/06, de 25/07) 

Missão Composição Coordenação 

Assegura que todas as entidades de 

âmbito nacional se articulem entre si 

garantindo os meios necessários à 

gestão da ocorrência decorrentes de 

um acidente grave ou catástrofe. 

ANPC 

GNR 

PSP 

INEM 

Instituto Meteorologia 

Autoridade Florestal Nacional 

Outros 

Presidente da ANPC, ou 

em sua substituição o 

Comandante Operacional 

Nacional  

� O Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON) monitoriza e avalia toda a 

actividade operacional em situação de acidente grave ou catástrofe; 

� Garante que as entidades que constituem o CCON accionam, os meios necessários ao 

desenvolvimento das operações; 

� Assegura o fluxo permanente da informação estratégica com os serviços de protecção 

civil da Regiões Autónomas; 
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� Difunde comunicados e avisos à população e às entidades e instituições, incluindo 

órgãos de comunicação social; 

� Assegura o desencadeamento das acções consequentes às declarações das situações 

de alerta de contingência e de calamidade. 

 

CENTRO DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL DISTRITAL (artigo 4º - Dec.lei 134/06, de 25/07) 

Missão Composição Coordenação 

Assegura que todas as entidades de 

âmbito distrital se articulem entre si 

garantindo os meios necessários à 

gestão da ocorrência imprescindíveis 

às operações de protecção e 

socorro, emergência e assistência 

decorrentes de acidente grave ou 

catástrofe. 

ANPC 

GNR 

PSP 

INEM 

Instituto Meteorologia 

Autoridade Nacional Florestal 

Outros 

Comandante Operacional 

Distrital da ANPC  

 

� O Centro de Coordenação Operacional Distrital (CCOD) integra, monitoriza e avalia toda 

a actividade operacional em situação de acidente grave ou catástrofe; 

� Assegura a ligação operacional e a articulação distrital com os agentes de protecção civil 

e outras estruturas operacionais no âmbito do planeamento, assistência, intervenção e 

apoio técnico ou cientifico nas áreas de socorro e emergência; 

� Garante que as entidades que integram o CCOD accionem ao nível do distrito os meios 

necessários ao desenvolvimento das acções; 

� Difunde comunicados e avisos às populações e às entidades, incluindo a comunicação 

social; 

� Avalia a situação e propõe ao Governador Civil a solicitação de ajuda nacional. 

A CMPC como entidade de coordenação das acções de protecção civil a nível municipal, deverá 

coordenar-se superiormente com o CCOD. 
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De acordo com o artigo 6º da Declaração n.º 344/2008, de 17 de Outubro, regulamento de 

funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional, refere que o CCOD deverá reunir 

quando declarada a situação de alerta, contingência ou calamidade, ou quando previstos no 

plano de emergência. 

Assim, o CCOD deverá reunir-se por solicitação da CMPC aquando a activação do PMEG, ou numa situação de nível de 

risco elevado ou moderado mas que implique uma articulação distrital. 

As relações operacionais seguindo o preconizado no artigo 10º da Declaração n.º 344/2008, de 

17 de Outubro, de âmbito municipal e distrital deverá ser realizada entre a CMPC e o 

Comandante Operacional Distrital (COD). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMPC 

DECLARA A SITUAÇÃO DE 
ALERTA. 
 
Informa: 
- Evoluir da situação; 
- Meios envolvidos; 
- Meios a requisitar; 
- Comunicados à população e à 
Comunicação Social; 
- Relatórios elaborados; 
- Final do Alerta. 
 

CCOD 

A
cciona se 

necessário 

CDOS 
(Centro Distrital de 

Operações de Socorro) 
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CENTRO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO – CDOS 

(artigo 10º - Dec.lei 134/06, de 25/07) 

Composição Competências 

COD 

2º COD 

Adjunto Operacional 

• Garante o funcionamento, a operatividade e a articulação com todos os agentes de 

protecção civil ao nível distrital; 

• Assegura o comando e controlo das situações que pela sua natureza, gravidade, 

extensão e meios envolvidos requeiram a sua intervenção; 

• Mobiliza e emprega o pessoal e os meios à execução das operações que sejam 

indispensáveis e estejam disponíveis; 

• Assegura a gestão dos meios aéreos a nível distrital; 

• Assegura a coordenação de todas as entidades e instituições que se encontrem nas 

operações de socorro. 

• Apoia tecnicamente e operacionalmente o Governador Civil e a CCOD. 

 

1.5 Sistema de Gestão de Operações 

Conforme o disposto no ponto 1, do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, o 

sistema de gestão de operações é uma forma de organização operacional que se desenvolve de 

uma forma modular de acordo com a importância e o tipo de ocorrência. 

Aquando seja accionado qualquer organização integrante no Sistema Integrado de Operações 

de Socorro (SIOPS) para determinada ocorrência, o chefe da primeira força a chegar ao local 

assume de imediato o comando da operação – sendo o Comandante de Operações de 

Socorro (COS). À medida que forem chegando outros recursos, ou por necessidade de 

substituição, poderá ocorrer a transferência de comando, obrigando nestes casos a um briefing a 

quem assume as funções de comando e a uma notificação da substituição a toda a estrutura 

operacional presente. 

Neste contexto, ao nível da direcção de operações o SIOPS institui o Posto de Comando 

Operacional (PCO), que tem por objectivo apoiar o responsável das operações na preparação 

das decisões e na articulação dos meios no teatro de operações. 
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POSTO DE COMANDO OPERACIONAL (artigo 14º - Dec. lei 134/06, de 25/07) 

Constituição Competências 

Responsável das Células de 

planeamento 

Responsável das Células de 

combate 

Responsável das Células de logística 

• Recolha e o tratamento operacional das informações; 

• Preparação das acções a desenvolver; 

• Formulação e a transmissão de ordens, directrizes e 

pedidos; 

• Controlo da execução das ordens; 

• Manutenção das capacidades operacionais dos meios 

empregues; 

• Gestão dos meios de reserva. 

A Coordenação das células do PCO cabe ao COS o qual é assessorado por três oficiais: 

adjunto para a segurança, adjunto para as relações públicas e outro para ligação às 

outras entidades. 

As zonas de intervenção de um teatro de operações configuram-se como áreas circulares, de 

amplitude variável e adaptada às circunstâncias e à configuração do terreno, compreendendo: 

zonas de sinistro (ZS), de apoio (ZA), de concentração e reserva (ZCR) e zonas de 

recepção de reforços (ZRR). As duas primeiras zonas são as consideradas de maior perigo. 

Adicionalmente poderão existir uma zona de concentração de apoio às populações (ZCAP) e 

uma zona de reunião de mortos (ZRM), caso a situação de emergência assim o justifique. 
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Deste modo, o sistema de gestão de operações preconizado para o Município de Guimarães 

será o estabelecido na figura seguinte: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTO DE COMANDO OPERACIONAL 

ZS ZA 

ZCR ZRR 

TEATRO DE OPERAÇÕES 

CMPC CCOD 

ZCAP ZRM 
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1.5.1 Plano de Acção 

Em cada teatro de operações deverá existir um plano de acção, elaborado no momento de 

resposta, não precisando de ser escrito mas tem de ser apresentado, o que implica a realização 

de briefings regulares. Estes planos têm um ciclo de vida a que se chama período operacional e 

são revistos no final de cada período e adaptados às novas necessidades de cada período 

operacional. Em situações complexas ou em operações de socorro que o tempo seja elevado, os 

planos devem ser escritos. 

O plano de acção deverá conter: 

� OBJECTIVOS: fixados pelo COS. 

� ESTRATÉGIAS: formas de chegar ao resultado esperado. 

� ORGANIZAÇÃO: como se irá organizar a estrutura modular e como se estabelecerão as 

dependências hierárquicas. 

� RECURSOS REQUERIDOS: identificação dos recursos necessários expectáveis. 

� TÁCTICAS: definição de quem, o quê, onde e quando. 

� COMANDO UNIFICADO: para cada teatro de operações só existirá um comandante de 

operações de socorro, mesmo que o teatro de operações ocorra numa área onde 

existam várias instituições com competência técnica e jurisdicional. 
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2 EXECUÇÃO DO PLANO 

O Plano Municipal de Emergência define a organização geral das operações de protecção civil, 

de modo a assegurar a criação das condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 

coordenado, de todos os meios e recursos disponíveis, bem como dos meios de reforço externos 

que venham a ser obtidos. O Director do Plano (Presidente da Câmara) ou seu substituto legal 

(Vereador com poderes delegados) assume a direcção das operações de protecção civil, nos 

termos da lei, e preside ao CMPC, competindo-lhe assegurar a conduta do mesmo.  

 

Deste modo, previamente à execução do PMEG o director do plano deverá considerar o 

explicitado no esquema seguinte: 

 

 

 

O Director do Plano, sempre que considere útil, reúne com os Coordenadores das Áreas de 

Intervenção (Administração de Meios e Recursos, Logística, Comunicações, Gestão da 

Informação, Manutenção da Ordem Pública, Serviços Médicos e Transporte de Vítimas, Socorro 

e Salvamento, Serviços Mortuários e Protocolos), com a finalidade de decidirem. 
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Organograma da Estrutura Operacional: 

Agentes da PC e da CMPC 

 
 
 

O PMEG é o instrumento orientador da protecção civil a nível municipal e engloba todas as fases 

de emergência já identificadas no ponto 1 desta secção: antes da emergência, emergência e pós 

emergência. 

 

2.1 Fase de Emergência 

Caracteriza as acções de resposta tomadas e desenvolvidas nas primeiras horas após um 

acidente grave ou catástrofe, e destina-se a 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. 

Nesta fase, o Director do Plano pode convocar a CMPC, tendo em conta a tipologia do risco em 

questão e cuja competência seja essencial para a tomada de decisão sobre a conduta das 

operações de socorro. 

 

 

Agentes da PC Entidades de Apoio 
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Tipificação das acções imediatas a adoptar: 

- Activar de imediato a CMPC, para da evolução da situação, recorrendo aos meios e contactos 

permanentemente actualizados (Parte IV, Secção III) ao seu dispor, através de SMS, telefone, 

correio electrónico, fax ou presencialmente;  

- Difundir, de forma reservada pelos Coordenadores das Áreas de Intervenção, a informação 

obtida;  

- Difundir por todos os Agentes de Protecção Civil e Organismos de Apoio, o Estado de Alerta, 

ou Contingência, em conformidade com as instruções recebidas;  

- Rever e actualizar com urgência os inventários de meios e recursos;  

- Mobilizar prioritariamente os meios e recursos do sector público, tendo em consideração 

factores como a localização dos recursos face ao local de sinistro, disponibilidade e eficácia dos 

mesmos;  

- Colocar, se e quando possível, de acordo com o planeamento existente e da forma mais 

adequada à previsão disponível, os meios humanos e materiais nos locais mais favoráveis para 

a sua rápida intervenção;  

- Activar o Gabinete de Informação Pública (GIP) que passa a ser o elo de ligação com os 

Órgãos de Comunicação Social devidamente credenciados, assumindo a responsabilidade pela 

divulgação da informação disponível, difundindo comunicados, bem como avisos e medidas de 

auto protecção às populações e promovendo se necessário conferências de imprensa;  

- Informar a ANPC/CDOS da iminência de ocorrência de Acidente Grave, ou Catástrofe;  

- Minimizar as perdas de vidas, bens e agressões ao meio ambiente;  

- Garantir a Manutenção da Lei e da Ordem;  

- Promover a evacuação primária e secundária de feridos e doentes e a prestação dos 

cuidados médicos essenciais, às populações das áreas afectadas;  

- Proceder aos deslocamentos, alojamento temporário e realojamento de populações que a 

situação de emergência imponha;  

- Garantir assistência e bem-estar às populações e promover a reunião de famílias;  

- Accionar os pedidos de meios e reforços das diversas entidades, nos termos da lei;  

- Proceder às acções de desobstrução, reparação e restabelecimento do fornecimento de água 

e energia;  

- Assegurar o transporte de pessoas, bens, água potável e combustíveis;  

- Promover a salvaguarda do património histórico e cultural;  
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- Promover as acções de mortuária adequadas à situação;  

- Repor tão breve quanto possível, os serviços públicos essenciais e as vias de comunicação.  

 

Medidas a adoptar por entidade envolvida no âmbito da emergência: 

 

Identificar o local e a tipologia do risco � Comandante das Operações de Socorro 

   Declarar a situação de alerta e proceder à 

activação do PMEG 
���� 

Director do PMEG – Presidente da 

Câmara 

   Alertar às autoridades, entidades e 

organismos a intervir de acordo com a 

tipologia do risco 

���� 

Comissão Municipal de Protecção Civil 

   Accionar o aviso às populações em risco ���� Comissão Municipal de Protecção Civil 

   Promover e coordenar a actuação dos meios 

de socorro 
���� 

Comandante Operacional Municipal ou 

alguém delegado pelo Director do Plano 

   Proceder à mobilização de todos os meios 

disponíveis do sector público e privado 

necessários para controlar o mais 

rapidamente possível a situação 

���� 

Comissão Municipal de Protecção Civil 

   Evacuação dos feridos e doentes para os 

locais destinados ao seu tratamento 
���� 

INEM; Bombeiros Voluntários de 

Guimarães; Bombeiros Voluntários das 

Taipas; Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Guimarães 

   Evacuação das populações que se encontrem 

em zonas de risco e/ou perigo 

���� 

Guarda Nacional Republicana, Polícia de 

Segurança Pública e Polícia Municipal, 

por indicação do COS e aprovação do 

Director do Plano ou de alguém com 

competências delegadas por este 

   Assegurar a manutenção da lei e da ordem 
���� 

Guarda Nacional Republicana, Polícia de 

Segurança Pública e Polícia Municipal 
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Difundir através dos meios de comunicação 

social as medidas a adoptar pela população 
���� 

Serviço Municipal de Protecção Civil 

 

Os níveis de intervenção a seguir discriminados são accionados consoante a gravidade da 

situação: 

 

O Presidente da Câmara ou Vereador com competências delegadas é a autoridade municipal de 

protecção civil, e tem competências para declarar a situação de alerta a nível municipal e sempre 

que se justifique que decrete a activação da CMPC que decide a activação do PMEG. 
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Deste modo, e em situações de risco elevado ou extremo o fluxograma de procedimentos será o 

seguinte: 
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2.1.1 Procedimentos e Responsabilidades durante a emergência 
 
 
Após a adopção das medidas de âmbito geral acima referenciadas existem alguns 

procedimentos a seguir consoante a tipologia de risco. Apresentam-se assim os procedimentos 

para cada um dos riscos: 

 
MOVIMENTOS DE MASSA 

PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 
Verificar a existência de vítimas, mortos e 
extensão dos danos 

COS 

Evacuação de pessoas em perigo BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 
PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Estabelecer perímetro de segurança COS; BVG e/ ou BVCT de acordo com a área 
territorial; PSP ou GNR de acordo com a área 
territorial; PM 

Controlo do trânsito de modo a assegurar que 
os corredores de emergência se encontram 
desobstruídos 

PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Corte de água, electricidade e gás da zona 
afectada 

Técnicos das entidades responsáveis 

Busca e salvamento das vítimas BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Instalação de postos de triagem e de hospital 
de campanha 

INEM; Cruz Vermelha 

Cuidados médicos e transporte para a unidade 
de saúde das vítimas 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
Garantir os meios e recursos disponíveis no 
PMEG 

CMPC 

Apoio logístico às forças de intervenção e à 
população 

Grupo de logística - SMPC 

Informações à população Director do Plano; SMPC 
Garantir as condições de segurança na zona 
afectada 

COS; Director do Plano; Director Geral da Saúde; 

Gabinete de Comunicação 
 
 

CHEIAS E INUNDAÇÕES 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Verificar a existência de vítimas, mortos e 
extensão dos danos 

COS 

Evacuação de pessoas em perigo BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 
PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Estabelecer perímetro de segurança COS; BVG e/ ou BVCT de acordo com a área 
territorial; PSP ou GNR de acordo com a área 
territorial; PM 
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CHEIAS E INUNDAÇÕES 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Controlo do trânsito de modo a assegurar que 
os corredores de emergência se encontram 
desobstruídos 

PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Corte de electricidade na zona afectada Técnicos da entidade responsável 

Busca e salvamento das vítimas BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Instalação de postos de triagem e de hospital 
de campanha 

INEM; Cruz Vermelha 

Cuidados médicos e transporte para a unidade 
de saúde das vítimas 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
Garantir os meios e recursos disponíveis no 
PMEG 

CMPC 

Apoio logístico às forças de intervenção e à 
população 

Grupo de logística - SMPC 

Informações à população Director do Plano; SMPC 
Garantir as condições de segurança na zona 
afectada 

COS; Director do Plano; Director Geral da Saúde; 

Gabinete de Comunicação 
 
 

ONDAS DE CALOR 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Identificação, localização e monitorização dos 
grupos mais vulneráveis (pessoas isoladas, 
residentes em lares de idosos e 
frequentadores de centros de dia e infantários) 

Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro de 
Saúde de Guimarães; Delegado concelhio de 
saúde 

Identificação de abrigos climatizados SMPC 
Reforço de meios humanos e técnicos Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro de 

Saúde de Guimarães 
Transporte de pessoas mais vulneráveis para 
os abrigos climatizados 

Bombeiros Voluntários de Guimarães; 
Bombeiros Voluntários das Taipas; Cruz 
Vermelha; Município de Guimarães; Empresas 
de transportes colectivos 

Vigilância da qualidade de água para consumo 
humano 

Delegado concelhio de saúde; Vimágua; 
Águas do Noroeste 

Informações à população Director do Plano; SMPC; Delegado concelhio 
de saúde; Centro Hospitalar do Alto Ave; 
Centro de Saúde de Guimarães 

Cuidados médicos e transporte para a unidade 
de saúde das vítimas 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

COS 
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VAGAS DE FRIO 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Identificação, localização e monitorização dos 
grupos mais vulneráveis (pessoas isoladas, 
residentes em lares de idosos e 
frequentadores de centros de dia e infantários) 

Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro de 
Saúde de Guimarães; Delegado concelhio de 
saúde 

Identificação de abrigos climatizados SMPC 
Distribuição de agasalhos à população mais 
necessitada 

SMPC; IPSS’s; Cruz Vermelha 

Reforço de meios humanos e técnicos Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro de 
Saúde de Guimarães 

Transporte de pessoas mais vulneráveis para 
os abrigos climatizados 

Bombeiros Voluntários de Guimarães; 
Bombeiros Voluntários das Taipas; Cruz 
Vermelha; Município de Guimarães; Empresas 
de transportes colectivos 

Identificação de pontos críticos de formação 
de gelo na estrada 

SMPC; PSP ou GNR de acordo com a área 
territorial; PM 

Assegurar as necessidades básicas da 
população que se encontre isolada devido à 
queda de neve 

COS; SMPC 

Informações à população Director do Plano; SMPC; Delegado concelhio 
de saúde; Centro Hospitalar do Alto Ave; 
Centro de Saúde de Guimarães 

Prestar socorro e transporte para a unidade de 
saúde das vítimas 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
 
 

SISMOS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Verificar a existência de vítimas, mortos e 
extensão dos danos 

COS 

Evacuação de pessoas em perigo BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 
PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Estabelecer perímetro de segurança COS; BVG e/ ou BVCT de acordo com a área 
territorial; PSP ou GNR de acordo com a área 
territorial; PM 

Controlo do trânsito de modo a assegurar que 
os corredores de emergência se encontram 
desobstruídos 

PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Busca e salvamento das vítimas BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Cuidados médicos e transporte para a unidade 
de saúde das vítimas 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
Instalação de postos de triagem e de hospital 
de campanha 

INEM; Cruz Vermelha 

Avaliação de estruturas Técnicos competentes 
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SISMOS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Garantir as condições de segurança na zona 
afectada 

COS; Director do Plano; Director Geral da Saúde; 

Gabinete de Comunicação 
Informações à população Director do Plano; SMPC 
 
 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Verificar a existência de vítimas, mortos e 
extensão dos danos 

COS 

Primeira intervenção de combate ao incêndio BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Abastecimento de água aos meios 
empenhados no combate ao incêndio 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 
SMPC 

Estabelecer perímetro de segurança COS; BVG e/ ou BVCT de acordo com a área 
territorial; PSP ou GNR de acordo com a área 
territorial; PM 

Controlo do trânsito de modo a assegurar que 
os corredores de emergência se encontram 
desobstruídos 

PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Evacuação de pessoas em perigo BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 
PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Garantir a protecção das vidas, propriedades e 
infraestruturas vitais 

COS 

Informações à população Director do Plano; SMPC 
Apoio logístico às forças de intervenção e à 
população 

Grupo de logística - SMPC 

Rescaldo e vigilância pós incêndio BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 
 
 

INCÊNDIOS URBANOS E INDUSTRIAIS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Verificar a existência de vítimas, mortos e 
extensão dos danos 

COS 

Primeira intervenção de combate ao incêndio BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Abastecimento de água aos meios 
empenhados no combate ao incêndio 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 
SMPC 

Estabelecer perímetro de segurança COS; BVG e/ ou BVCT de acordo com a área 
territorial; PSP ou GNR de acordo com a área 
territorial; PM 

Evacuação de pessoas em perigo BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 
PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Controlo do trânsito de modo a assegurar que 
os corredores de emergência se encontram 
desobstruídos 

PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 
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INCÊNDIOS URBANOS E INDUSTRIAIS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Impedir a propagação às zonas adjacentes COS; BVG e/ ou BVCT de acordo com a área 
territorial 

Informações à população Director do Plano; SMPC 
Rescaldo e vigilância pós incêndio BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 
 
 

ACIDENTES NO TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Identificação da substância perigosa COS 
Verificar a existência de vítimas, mortos e 
extensão dos danos 

COS 

Estabelecer perímetro de segurança COS; BVG e/ ou BVCT de acordo com a área 
territorial; PSP ou GNR de acordo com a área 
territorial; PM 

Manter as equipas de intervenção a favor do 
vento 

COS 

Assegurar que existem condições de 
segurança para socorrer as vítimas 

COS 

Socorro das vítimas BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
Impedir que a substância perigosa flua para 
esgotos, condutas de água ou linhas de água 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Execução de medidas para a resolução do 
acidente 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Cuidados médicos e transporte para a unidade 
de saúde das vítimas 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
Controlo do trânsito de modo a assegurar que 
os corredores de emergência se encontram 
desobstruídos 

PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Informações à população Director do Plano; SMPC 
Remoção da substância perigosa e 
transferência da que se encontrar na cisterna 

Empresa responsável pelo transporte 

 
 

COLAPSO DE ESTRUTURAS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Verificar a existência de vítimas, mortos e 
extensão dos danos 

COS 

Evacuação de pessoas em perigo BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 
PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Estabelecer perímetro de segurança COS; BVG e/ ou BVCT de acordo com a área 
territorial; PSP ou GNR de acordo com a área 
territorial; PM 
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COLAPSO DE ESTRUTURAS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Controlo do trânsito de modo a assegurar que 
os corredores de emergência se encontram 
desobstruídos 

PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Busca e salvamento das vítimas BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Instalação de postos de triagem e de hospital 
de campanha 

INEM; Cruz Vermelha 

Cuidados médicos e transporte para a unidade 
de saúde das vítimas 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística - SMPC 

Informações à população Director do Plano; SMPC 
Garantir as condições de segurança na zona 
afectada 

COS; Director do Plano; Director Geral da Saúde; 

Gabinete de Comunicação 
 
 

QUEDA DE AERONAVES 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Estabelecer perímetro de segurança COS; BVG e/ ou BVCT de acordo com a área 
territorial; PSP ou GNR de acordo com a área 
territorial; PM 

Assegurar que existem condições de 
segurança para socorrer as vítimas 

COS 

Socorro das vítimas BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
Impedir que a aeronave se incendeie ou caso 
esteja em chamas que o incêndio se propague 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Execução de medidas para a resolução do 
acidente 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territori 

Cuidados médicos e transporte para a unidade 
de saúde das vítimas 

BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
Controlo do trânsito de modo a assegurar que 
os corredores de emergência se encontram 
desobstruídos 

PSP ou GNR de acordo com a área territorial; PM 

Informações à população Director do Plano; SMPC 
 
 

PANDEMIAS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Identificação do agente infecto-contagioso Delegado Saúde; Director Executivo ACES; Centro 
Hospital do Alto Ave, EPE 

Identificação, localização e monitorização dos 
grupos mais vulneráveis (pessoas isoladas, 

Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro de 
Saúde de Guimarães; Delegado concelhio de 
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PANDEMIAS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

residentes em lares de idosos e 
frequentadores de centros de dia e infantários) 

saúde 

Identificação de locais de quarentena e 
vigilância pós-hospitalar 

Delegado Saúde; Director Executivo ACES; Centro 
Hospital do Alto Ave, EPE 

Transporte de pessoas contaminadas BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

INEM 
Reforço de meios humanos e técnicos Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro de 

Saúde de Guimarães 
Estabelecer perímetro de segurança COS; BVG e/ ou BVCT de acordo com a área 

territorial; PSP ou GNR de acordo com a área 
territorial; PM 

Instalação de postos de triagem e de hospital 
de campanha 

INEM; Cruz Vermelha 

Informações à população Director do Plano; SMPC 
 
 
Um dos procedimentos a realizar na fase de emergência é a declaração de alerta, assim importa 

explicitar a forma de desencadeamento dos procedimentos inerentes a esta declaração. 

 

Conforme definido no artigo 9º da Lei nº 27/2006, de 3 de Julho: 

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

ocorrência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adoptar medidas 

preventivas e ou medidas especiais de reacção.” 

O acto de declaração de alerta está referenciado nas secções II, III e IV da Lei n.º27/2006, de 3 

de Julho. 

A competência para a declaração de alerta no município de Fafe é do presidente da Câmara 

Municipal, que ao declarar tal situação deve cumprir os pressupostos constantes nos artigos 14º 

e 15º do referido diploma legal, conforme explicitado no esquema seguinte: 

 
 Competência para declarar Situações 

Alerta Presidente da Câmara 

Ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe e é reconhecida a necessidade 

de adoptar medidas preventivas e ou especiais de 

reacção. 

Contingência Governador Civil precedida de Ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente 
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audição aos Presidentes de 

Câmara 

grave ou catástrofe e é reconhecida a necessidade 

de adoptar medidas preventivas e ou especiais de 

reacção não mobilizáveis no âmbito municipal. 

Calamidade 
Governo e reveste a forma de 

Conselho de Ministros 

Ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe com elevada intensidade e é 

reconhecida a necessidade de adoptar medidas de 

carácter excepcional destinadas a prevenir, reagir, 

ou repor a normalidade das condições de vida. 

 
 

 
 
 

O acto da declaração de alerta implica ainda uma obrigação especial de colaboração por parte 

dos meios de comunicação social, em particular dos rádios e das televisões, visando a 

divulgação das informações relevantes relativas à situação. 

Relativamente meios e recursos do sector público e privado, os mesmos serão geridos e 

mobilizados seguindo os seguintes parâmetros: 
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- Os meios e recursos a empenhar durante a fase de emergência e reabilitação serão 

prioritariamente os indicados nos planos gerais de emergência a nível municipal; 

- Os meios e recursos pertencentes aos agentes de protecção civil e aos organismos de apoio 

serão colocados à disposição do Posto de Comando, sendo que serão utilizados de acordo com 

as necessidades; 

- O Posto de Comando é autónomo para a gestão de meios existentes, assim como para a 

gestão de meios de reforço que lhes forem atribuídos; 

- Será, sempre, dada preferência à utilização dos meios e recursos públicos (ou detidos por 

entidades com as quais tenha sido celebrado protocolos de colaboração) sobre a utilização de 

meios e recursos privados passíveis de serem utilizados numa situação de emergência; 

- Os pedidos de reforço de meios, apenas serão considerados válidos quando apresentados ao 

Director do Plano, ou a quem o substitua por competências delegadas deste. 

 

2.2 Fase de Reabilitação 

Caracteriza-se pelo conjunto de acções e medidas de recuperação destinadas à reposição 

urgente da normalização das condições de vida das populações atingidas, ao rápido 

restabelecimento das infraestruturas e dos serviços públicos e privados essenciais, 

fundamentalmente os abastecimentos: de água, energia, comunicações a normalização dos 

acessos e a prevenção de novos acidentes. 

 

A fase de reabilitação é o período de tempo destinado à reposição da normalização das 

condições de vida das populações afectadas. Para tal devem ser tomadas as seguintes medidas: 

 

Remoção dos mortos e observação da área 

de sinistro com o intuito de verificar se não 

existe risco de epidemia 

� Bombeiros Voluntários de Guimarães e 

Bombeiros Voluntários das Taipas; 

GNR, PSP e PM; 

Delegação de Saúde Pública.  

   Restabelecimento dos serviços públicos 

essenciais, nomeadamente fornecimento de 

água, energia e comunicações 

���� 

Organismos e entidades de apoio 
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Promover a demolição, desobstrução e 

remoção de destroços ���� 

Bombeiros Voluntários de Guimarães e 

Bombeiros Voluntários das Taipas; 

Município de Guimarães 

   Inspecção de estruturas e edifícios ���� Técnicos competentes 

   Restabelecer o normal fluxo de circulação 
���� 

GNR, PSP e PM, de acordo com a área 

territorial 

   Promover o regresso das populações, bens e 

animais deslocados 
���� 

GNR, PSP e PM, de acordo com a área 

territorial 

   Avaliação e quantificação dos danos pessoais 

e materiais de modo a determinar prioridades 

e estimar prejuízos 

���� 

Município de Guimarães e Juntas de 

Freguesia 

   Prevenção de novos incidentes ���� Agentes de Protecção Civil 

   
 

2.2.1 Procedimentos e Responsabilidades nas acções de reabilitação 
 
 
Após a adopção das medidas de âmbito geral acima referenciadas existem alguns 

procedimentos a seguir consoante a tipologia de risco. Apresentam-se assim os procedimentos 

para cada um dos riscos: 

 
MOVIMENTOS DE MASSA 

PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 
Remoção de destroços Município de Guimarães 
Estabilização de vertentes Município de Guimarães; técnicos 

competentes; outras entidades 
Restabelecer o fornecimento de serviços 
(água, luz e gás) 

Técnicos competentes 

Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística - SMPC 

 
 
 
 

CHEIAS E INUNDAÇÕES 
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PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 
Bombeamento de água dos locais afectados BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

Município de Guimarães/SMPC 
Limpeza da zona afectada BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

Município de Guimarães/SMPC 
Inspecção da área afectada Delegado de Saúde Pública 
Recomendações de carácter sanitário Delegado de Saúde Pública 
Restabelecer o fornecimento de serviços Técnicos competentes 
Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística 

 
 

ONDAS DE CALOR 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Monitorização do estado de saúde dos grupos 
mais vulneráveis (pessoas isoladas, 
residentes em lares de idosos e 
frequentadores de centros de dia e infantários 

Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro de 
Saúde de Guimarães, Delegado de Saúde 
Pública 

Vigilância da qualidade da água para consumo 
humano 

Delegado de Saúde Pública; Vimágua e Águas 
do Noroeste 

Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística 

 
 

VAGAS DE FRIO 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Monitorização do estado de saúde dos grupos 
mais vulneráveis (pessoas isoladas, 
residentes em lares de idosos e 
frequentadores de centros de dia e infantários 

Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro de 
Saúde de Guimarães, Delegado de Saúde 
Pública 

Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística 

 
 

SISMOS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Informar a população caso venham a verificar-
se a existência de réplicas 

COS; Director do Plano; SMPC 

Remoção de destroços Município de Guimarães 
Inspecção de estruturas Técnicos competentes 
Demolição da estrutura Município de Guimarães; outras entidades 
Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística 

 
 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 
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PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 
Vigilância GNR; PSP; PM; BVG e/ ou BVCT de acordo com 

a área territorial 
Acções de prevenção BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 

SMPC 
Combate BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística 

 
 

INCÊNDIOS URBANOS E INDUSTRIAIS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Remoção de destroços Município de Guimarães 
Inspecção dos edifícios Técnicos competentes 
Demolição dos edifícios Município de Guimarães; outras entidades 
Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística 

 
 

ACIDENTES NO TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Limpeza da área afectada BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial; 
Empresa responsável pelo transporte 

Inspecção da área afectada Delegado Concelhio de Saúde 
Restabelecer a circulação GNR; PSP; PM; BVG e/ ou BVCT de acordo com 

a área territorial 
Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística 

 
 

COLAPSO DE ESTRUTURAS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Remoção de destroços Município de Guimarães / SMPC 
Inspecção de estruturas Técnicos competentes 
Demolição da estrutura Município de Guimarães; outras entidades 
Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística 

 
 
 
 
 
 

QUEDA DE AERONAVES 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 
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QUEDA DE AERONAVES 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Remoção de destroços Município de Guimarães; Empresa detentora 
da aeronave 

Limpeza da área afectada BVG e/ ou BVCT de acordo com a área territorial 

Restabelecer a circulação GNR; PSP; PM 
Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística 

 
 

PANDEMIAS 
PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Monitorização do estado de saúde dos grupos 
mais vulneráveis (pessoas isoladas, 
residentes em lares de idosos e 
frequentadores de centros de dia e infantários 

Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro de 
Saúde de Guimarães, Delegado de Saúde 
Pública 

Vigilância pós-hospitalar Centro Hospitalar do Alto Ave, Centro de 
Saúde de Guimarães, Delegado de Saúde 
Pública 

Garantir as necessidades básicas da 
população afectada 

Grupo de logística 
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3 ARTICULAÇÃO E ACTUAÇÃO DE AGENTES, ORGANISMOS E 

ENTIDADES 

Pretende-se descrever quais as principais atribuições e missões dos agentes da protecção civil e 

de todas as entidades intervenientes, dado que é necessário uma articulação concertada entre 

todos. 

No Concelho de Guimarães e de acordo com o artigo 46º da Lei de Bases da Protecção Civil são 

agentes da protecção civil: 

• Bombeiros Voluntários de Guimarães, Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas; 

• Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Polícia Municipal; 

• Instituto Nacional de Emergência Médica, Centro Hospital do Alto Ave, Agrupamento dos 

Centros de Saúde ACES Guimarães, Delegado de Saúde Concelhio; 

• Delegação da Cruz Vermelha de Guimarães. 

De acordo com o mesmo artigo têm especial dever de cooperação com os agentes da protecção 

civil as seguintes entidades de apoio:  

• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas; 

• Serviço Regional de Segurança Social de Guimarães; 

• Gabinete Médico-legal de Guimarães; 

• Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria e energia, 

transporte, comunicações, recursos hídricos e ambiente; 

• Instituições com fins de socorro e de solidariedade; 

• Comunicação Social. 
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ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL DOS AGENTES DA PROTECÇÃO CIVIL E ENTIDADES DE 
APOIO 

 

 
 

Agentes 

da PC 

Entidades 

de Apoio 



 

   64 

 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Guimarães 2010 

3.1 Missão dos Agentes da Protecção Civil 

A definição do âmbito de actuação de cada um dos agentes de protecção civil é essencial para 

que estes se possam articular de forma eficaz e optimizada nas acções conjuntas a desenvolver 

nas fases de emergência e de reabilitação. Desta forma, para cada um dos agentes foi realizado 

um levantamento das principais missões que lhes estão incumbidas no contexto da protecção 

civil, de acordo com o quadro de competências próprias de cada uma das diferentes fases de 

actuação. 

 
 

Corpos de Bombeiros 

• Corpos dos Bombeiros Voluntários de Guimarães; 

• Corpos dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas  

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: Os Corpos de Bombeiros são unidades operacionais 

de protecção e socorro, de carácter permanente e com área de actuação própria atribuída, oficialmente 

homologadas e tecnicamente organizados, preparados e equipados para o exercício das missões 

operacionais atribuídas: 

Fase de Emergência 

• Coordena as actividades de combate aos incêndios e a outros sinistros, salvamentos, 

desencarceramento, socorros a náufragos e biscas subaquáticas; 

• Evacuação das populações em áreas de risco; 

• Socorrer a população em caso de incêndio, inundações, desabamentos, entre outros; 

• Assegura a evacuação primária das vítimas; 

• Coordena as acções de busca e salvamento; 

• Coordena a prestação de primeiros socorros em colaboração com o Grupo de Saúde; 

• Transportar acidentados e doentes para as unidades hospitalares; 

• Colabora nas acções de mortuária; 

• Promove o abastecimento de água às populações necessitadas; 

• Colabora no aviso e alerta às populações. 

Fase de Reabilitação 

• Propõe os trabalhos de demolição, desobstrução a serem realizados pelo Grupo de Logística e 

Assistência; 

• Colabora na remoção de cadáveres; 
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• Rescaldo de incêndios; 

• Medidas necessárias à normalização da vida da população; 

• Apoia o transporte de regresso de pessoas, animais e bens deslocados. 

 

Forças de Segurança 

• GNR; 

• PSP; 

• Polícia Municipal. 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: As Forças de Segurança cumprem todas as 

missões que legalmente lhes estão atribuídas no âmbito da protecção e socorro, em 

conformidade com as Directivas Operacionais próprias e legislação específica. 

Fase de Emergência 

• Coordena o controlo de tráfego e mantém aberto os corredores de circulação de emergência; 

• Assegura a segurança da área de sinistro; 

• Executam isolamento de áreas; 

• Previnem, detectam e investigam actividades criminosas; 

• Participam em operações de busca, salvamento e evacuação; 

• Prevê operações de movimentação de populações; 

• Implementa os processos de identificação e credenciação do pessoal ligado às operações de 

socorro; 

• Prevê e coordena um serviço de estafetas para utilização como meio de ligação; 

• Colabora nas acções de apoio, alerta e mobilização do pessoal envolvido nas operações de 

socorro e no aviso e alerta das populações; 

• Prevêem e coordenam um serviço de estafetas de apoio à emergência. 

Fase de Reabilitação 

• Impede o acesso às zonas acidentadas; 

• Colabora em acções de mortuária e recebe e guarda os espólios dos cadáveres; 

• Manutenção da Lei e da Ordem Pública. 
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INEM 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: O Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM) é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no 

território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, de forma a 

garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correcta prestação de cuidados 

de saúde. Assim: 

Fase de Emergência 

• Coordena todas as actividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, a triagem e 

evacuações primárias e secundárias, a referenciação e transporte para as unidades de 

saúde adequadas; 

• Procede à montagem de postos médicos avançados e hospitais de campanha;  

• Executa a triagem e o apoio psicológico a prestar às vítimas no local da ocorrência, 

com vista à sua estabilização emocional e posterior referenciação para as entidades 

adequadas.  

Fase de Reabilitação 

• Apoio psicossocial às vítimas; 

 

Centro Hospitalar do Alto Ave; Agrupamentos de Centros de Saúde ACES 

Guimarães 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: São os organismos do Ministério da Saúde 

responsável por garantir aos sinistrados ou vítimas as acções de prestação de cuidados de 

saúde, colaborando e reforçando as acções de socorro nos postos de triagem e de emergência. 

Assim: 

Fase de Emergência 

• Coordena todas as actividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, a triagem e 

evacuações primárias e secundárias, a referenciação e transporte para as unidades de 

saúde adequadas; 

• Reforçam a capacidade de atendimento nos Serviços de Saúde e de Urgência; 

• Procede à montagem de postos médicos avançados e hospitais de campanha;  

• Executa a triagem e o apoio psicológico a prestar às vítimas no local da ocorrência, 
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com vista à sua estabilização emocional e posterior referenciação para as entidades 

adequadas; 

• Garantem, em todas as unidades de saúde, que se encontrem operativas na zona de 

intervenção, uma reserva estratégica de camas disponíveis para encaminhamento das 

vítimas; 

• Define os critérios de atendimento de sinistrados e respectivas fichas de avaliação; 

• Assegura uma permanente articulação com as unidades hospitalares e com os centros 

de saúde da sua área de jurisdição com vista a garantir a máxima assistência médica 

possível nas instalações dos mesmos; 

• Garante um reforço adequado de profissionais de saúde em todas as áreas que se 

encontrem operativos na zona de intervenção; 

• Mobiliza e destaca para o INEM, os médicos disponíveis para fins de reforço dos 

veículos de emergência médica, postos médicos avançados e hospitais e campanha; 

• Coordena a montagem de Postos Médicos de Triagem e de Socorros; 

• Presta assistência médica às populações evacuadas; 

• Controlo de doenças infecciosas e proposta e execução de acções de vacinação nas 

zonas consideradas de risco; 

• Promovem, em conjunto com as instituições e serviços de segurança social, a 

continuidade da assistência; 

• Asseguram o funcionamento dos serviços de urgência regulares, no seu âmbito; 

• Cedência ou partilha de instalações e equipamentos; 

• Controlo de doenças transmissíveis; 

• Coordena as acções de mortuária, definindo os locais de reunião de mortos 

(L.Rn.Mort.) e morgues provisórias. 

Fase de Reabilitação 

• Apoio psicossocial às vítimas; 

• Cuidados médicos; 

• Vigilância epidemiológica; 

• Recomendações de carácter sanitário. 
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Delegado de Saúde Concelhio 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: Quando ocorram situações de catástrofe ou 

de outra grave emergência de saúde, o Ministro da Saúde toma as medidas necessárias de 

excepção que forem indispensáveis, coordenando a actuação dos serviços centrais do 

Ministério com os órgãos do Serviço Nacional de Saúde e os vários níveis de autoridades de 

saúde. 

Assim: 

Fase de Emergência 

• Estabelecimento de locais e depósito de vítimas mortais; 

• Estabelecimento de locais de sepultamento de emergência;  

• Coordena e mobiliza os centros de saúde e hospitais, bem como outras unidades 

prestadoras de serviços de saúde, de acordo com as necessidades; 

• Informar e coordenar com os Serviços Centrais do Ministério da Saúde, com os órgãos 

do Serviço Nacional de Saúde e os vários níveis de Autoridades de Saúde 

Fase de Reabilitação 

• Avaliação do estado de saúde da população; 

• Avaliação e gestão de riscos para a saúde decorrentes de factores ambientais; 

• Inspecção à área afectada; 

• Acções de vacinação; 

• Recomendações de carácter sanitário. 

 
 

Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa 

• Delegado do Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa; 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: A Cruz Vermelha Portuguesa colabora de 

acordo com o seu estatuto próprio, em coordenação com os demais Agentes de Protecção Civil. 

Assim: 

Fase de Emergência 

• Apoio e assistência sanitária e social; 

• Colaboração na evacuação; 
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• Transporte de desalojados e ilesos; 

• Instalação de alojamentos temporários; 

• Montagem de postos de triagem. 

Fase de Reabilitação 

• Apoio psicossocial às vítimas; 

• Distribuição de roupas e alimento às populações evacuadas; 

• Instalação de alojamentos temporários. 

 
 

3.2 Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

 
Os organismos e entidades de apoio constituem-se como grupos organizativos com capacidade 

operacional sobre os quais pende especial dever de cooperação com os agentes de protecção 

civil em situação de iminência ou de ocorrência de acidente grave ou catástrofe. Dependendo da 

natureza da ocorrência, estes organismos e entidades, em função das suas valências e 

competências, podem complementar ou reforçar a acção dos agentes de protecção civil, 

contribuindo para uma resposta mais pronta e adequada. A definição do âmbito de actuação de 

cada um dos organismos e entidades de protecção civil é essencial para que estes se possam 

articular de forma eficaz e optimizada nas acções conjuntas a desenvolver nas fases de 

emergência e reabilitação. Desta forma, para cada um destes organismos e entidades foi 

realizado um levantamento das principais missões que lhes estão incumbidas no contexto da 

protecção civil, de acordo com o quadro de competências próprias, para cada uma das 

diferentes fases de actuação. 

 

Município de Guimarães 

• Delegado do SMPC; 

 

Fase de Emergência 

• Apoio técnico e científico; 

• Desobstrução das vias de comunicação e itinerários de socorro; 

• Prevê a confecção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em acções de socorro;  
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• Difusão de avisos, comunicados e medidas de autoprotecção; 

• Apoio logístico; 

• Colabora com o Grupo de Lei e Ordem no provimento das populações, nas acções de 

movimentação; 

• Acolhimento temporário da população desalojada; 

• Assistência à população no âmbito das suas competências; 

• Evacuação das populações em áreas de risco; 

• Colaborar na instalação e organização de abrigos e centros de acolhimento temporário; 

• Colaboração no controle de tráfego; 

• Prestar apoio domiciliário; 

• Apoio logístico; 

• Colaboração na abertura de corredores de emergência e/ou evacuação. 

Fase de Reabilitação 

• Inspecção de edifícios, estruturas e depósitos de combustíveis líquidos e gases; 

• Análise e quantificação dos danos; 

• Elaboração de estudos para reabilitação de recursos naturais; 

• Manutenção das vias de comunicação; 

• Demolição de edifícios e estruturas em risco de ruir. 

 

Juntas de Freguesia 

• Representante das Juntas de Freguesias 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: As Juntas de Freguesia colaboram de acordo com 

o seu estatuto próprio, em coordenação com os demais Agentes de Protecção Civil. Assim: 

Fase de Emergência 

• Colaboração no planeamento das instalações da sua área que serão destinadas aos 

diversos fins de assistência humanitária; 

• Recepção, selecção e encaminhamento de voluntários; 

• Colaboração na difusão de avisos, informações e medidas de autoprotecção. 

Fase de Reabilitação 

• Avaliação e quantificação dos danos; 

• Recolha de dádivas. 
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Corpos de Bombeiros 

• Corpos dos Bombeiros Voluntários de Guimarães; 

• Corpos dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas  

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: Os Corpos de Bombeiros são unidades operacionais 

de protecção e socorro, de carácter permanente e com área de actuação própria atribuída, oficialmente 

homologadas e tecnicamente organizados, preparados e equipados para o exercício das missões 

operacionais atribuídas: 

Fase de Emergência 

• Coordena as actividades de combate aos incêndios e a outros sinistros, salvamentos, 

desencarceramento, socorros a náufragos e biscas subaquáticas; 

• Evacuação das populações em áreas de risco; 

• Socorrer a população em caso de incêndio, inundações, desabamentos, entre outros; 

• Assegura a evacuação primária das vítimas; 

• Coordena as acções de busca e salvamento; 

• Coordena a prestação de primeiros socorros em colaboração com o Grupo de Saúde; 

• Transportar acidentados e doentes para as unidades hospitalares; 

• Colabora nas acções de mortuária; 

• Promove o abastecimento de água às populações necessitadas; 

• Colabora no aviso e alerta às populações. 

Fase de Reabilitação 

• Propõe os trabalhos de demolição, desobstrução a serem realizados pelo Grupo de Logística e 

Assistência; 

• Colabora na remoção de cadáveres; 

• Rescaldo de incêndios; 

• Medidas necessárias à normalização da vida da população; 

• Apoia o transporte de regresso de pessoas, animais e bens deslocados. 
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Santa Casa da Misericórdia 

• Delegado da Santa Casa da Misericórdia 

A Santa Casa da Misericórdia colabora de acordo com o seu estatuto próprio, em coordenação 

com os demais Agentes de Protecção Civil. Assim: 

Fase de Emergência 

• Acolher temporariamente a população desalojada; 

• Colaborar na instalação e organização de abrigos e centros de acolhimento temporário; 

• Prestar apoio domiciliário à população desprotegida em situações de emergência; 

• Realizar acções de apoio de rua direccionadas aos sem-abrigo 

Fase de Reabilitação 

• Recolha de dádivas; 

• Realojamento; 

• Apoio Económico. 

 

Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa 

• Delegado do Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa; 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: A Cruz Vermelha Portuguesa colabora de 

acordo com o seu estatuto próprio, em coordenação com os demais Agentes de Protecção Civil. 

Assim: 

Fase de Emergência 

• Apoio e assistência sanitária e social; 

• Colaboração na evacuação; 

• Transporte de desalojados e ilesos; 

• Instalação de alojamentos temporários; 

• Montagem de postos de triagem. 

Fase de Reabilitação 

• Apoio psicossocial às vítimas; 

• Distribuição de roupas e alimento às populações evacuadas; 

• Instalação de alojamentos temporários. 
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Serviço de Segurança Social 

• Delegado do Serviço de Segurança Social; 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: A Segurança Social colabora de acordo com o 

seu estatuto próprio, em coordenação com os demais Agentes de Protecção Civil. Assim: 

Fase de Emergência 

• Cooperação multidisciplinar com equipas de psicólogos; 

• Assistência às populações no âmbito das suas competências. 

Fase de Reabilitação 

• Realojamento; 

• Apoio económico; 

• Cooperação multidisciplinar com equipas de psicólogos; 

• Assistência às populações no âmbito das suas competências. 

 

Serviço de Fornecimento de Energia e Vias de Comunicação 

• Delegado da EDP Energia; 

• Delegado da PT; 

• Delegado da EDP Gás; 

• Delegado da Ascendi; 

• Delegado da EP; 

• Delegado da REFER; 

• Delegado da Vimágua; 

• Delegado das Água do Noroeste. 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: As entidades acima referidas colaboram de 

acordo com o seu estatuto próprio, em coordenação com os demais Agentes de Protecção Civil. 

Assim: 

Fase de Emergência 

• Disponibilizam técnicos para proceder ao corte e/ou reparação dos serviços. 

Fase de Reabilitação 

• Restabelecem o normal funcionamento dos serviços. 
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Associações de Escuteiros 

• Corpo Nacional de Escutas 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: A entidade acima referida colabora de acordo 

com o seu estatuto próprio, em coordenação com os demais Agentes de Protecção Civil. Assim: 

Fase de Emergência 

• Colaboram no apoio logístico; 

• Encaminhamento das pessoas para os locais de acolhimento. 

Fase de Reabilitação 

• Colaboram no apoio logístico; 

• Encaminham as pessoas para as zonas reabilitadas; 

• Recolha de dádivas. 

 
 
 

Gabinete de Comunicação  

• Assessor de Imprensa; 

• Director do Plano; 

• COS 

• Posto de Comando Operacional 

MISSÃO, TAREFAS E RESPONSABILIDADES: A entidade acima referida colabora de acordo 

com o seu estatuto próprio, em coordenação com os demais Agentes de Protecção Civil. Assim: 

Fase de Emergência 

• Informação da activação do PMEG; 

• Emite os comunicados durante a ocorrência de uma situação de emergência; 

• Elabora os relatórios de ocorrência de acesso à comunicação social; 

• Informa o estado da situação à comunicação social 

 

Fase de Reabilitação 

•  Informação da desactivação do PMEG; 

• Informação do estado das vítimas, danos e prejuízos 
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Outras entidades que não pertencem à CMPC, mas que actuam no apoio às questões da 

Protecção Civil. 

Comunicação Social  

• Rádios locais; 

• Imprensa local e nacional. 

Fase de Emergência 

• Informação à população da activação do PMEG; 

• Informa os comunicados emitidos pelo SMPC e pela CMPC; 

• Informa o estado de evolução da situação à população; 

Fase de Reabilitação 

•  Informação à população da desactivação do PMEG; 

• Informação do estado das vítimas, danos e prejuízos 

Operadores de Transporte e Empreiteiros  

Fase de Emergência 

• Disponibilizam os meios necessários ao transporte das pessoas; 

• Disponibilizam máquinas e equipamentos; 

Fase de Reabilitação 

• Apoiam no transporte da população às zonas reabilitadas; 

• Apoiam nas acções de limpeza, construção das zonas sinistradas. 
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