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1 ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

A organização geral das operações no município de Fafe apresenta nove áreas de intervenção 

básica, que poderão ser activadas em função: 

- da natureza concreta de cada acidente grave ou catástrofe; 

- das necessidades operacionais; 

- da evolução da resposta operacional. 

De modo a proporcionar uma actuação rápida e coordenada em cada área de intervenção foram 

constituídos cinco grupos funcionais, que compreendem as entidades e se enquadram nas áreas 

de intervenção explicitadas no esquema seguinte: 
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Segurança Social; 
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Social 

- Director do 
Plano; 
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- Posto de 
Comando 
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Voluntários de 
Guimarães; 
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- Centro 

Hospitalar do 
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Agrupamento de 
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Saúdes ACES 
Guimarães; 
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Voluntários de 
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Taipas; 

- Delegação da 
Cruz Vermelha 
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Em seguida, para cada área de intervenção serão apresentadas as prioridades de acção, a 

estrutura de coordenação e a missão das entidades constantes nos grupos funcionais 

correspondentes. 
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2 ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS 

 

Em situação de emergência é necessário envolver um elevado número de meios e recursos, que 

em primeira instância pertencem à Câmara Municipal, mas de acordo com a natureza de 

ocorrência serão solicitados outros meios pertencentes a entidades públicas ou privadas. 

 
ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO (RESPONSÁVEIS) 

Coordenação Colaboração 
Comissão Municipal de Protecção Civil Serviço Municipal de Protecção Civil 
 

PRIORIDADES DE ACÇÃO 

- Procede à gestão financeira e de custos das operações de emergência de protecção civil; 

- Estabelecer contacto com fornecedores privados ou públicos de equipamentos, artigos e materiais 

necessários às operações de emergência de protecção civil; 

- Actualiza a lista de contactos dos fornecedores públicos e privados de bens, equipamentos e serviços, 

necessárias às operações de emergência de protecção civil; 

- Realiza a gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos; 

- Gestão administrativa e financeira inerente à mobilização, requisição e utilização dos meios e recursos 

utilizados aquando da activação do PMEG. 

 

 

No âmbito da administração de meios e recursos importa definir as seguintes funções: 

 

1. Responsabilidade da gestão financeira e de custos; 

2. Supervisão das negociações contratuais; 

3. Gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamento; 

4. Gestão dos processos de seguro. 

GRUPO – ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS 

RESPONSÁVEL Presidente da Câmara Municipal de Guimarães 

RESPONSÁVEL IMEDIATO Vereador com competência delegada 

ORGANISMOS DE APOIO Representante dos Bombeiros Voluntários de Guimarães 

Representante dos Bombeiros Voluntários de Guimarães 

Representante da Polícia de Segurança Pública 
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Representante da Guarda Nacional Republicana 

Representante da Polícia Municipal 

Representante do Agrupamento de Centros de Saúdes ACES Guimarães 

MISSÃO Demolição de estruturas deficientes;  

Remoção de escombros;  

Escoramento de edifícios;  

Remoção de viaturas sinistradas;  

Reparação de redes eléctricas;  

Reparação de redes de águas;  

Reparação de redes de esgotos;  

Recolha de lixos e entulhos;  

Avaliação da extensão dos estragos materiais;  

Vistorias para habitação e auto-construção;  

Implementar acções de socorro e assistência. Sociologicamente é 

fundamental manter as famílias reunidas. As escolas devem ser ocupadas 

em último lugar;  

Coordenar a gestão das áreas de alojamento, acampamento e campo de 

desalojados;  

Organizar o serviço interno dos acampamentos, incluindo a designação 

dos respectivos responsáveis, administração, equipas de preparação do 

terreno, montagem de tendas, água, sanitários, banhos, lavagens, 

cozinha, iluminação, etc.;  

Desenvolver acções de segurança social, providenciando a recepção e o 

envio de mensagens entre os desalojados e famílias;  

Controlar a distribuição de tendas a desalojados que pretendam instalar-

se junto da sua residência em ruínas;  

Garantir a distribuição de um gerador por centro de desalojados ou 

acampamento;  

Garantir o controlo dos desalojados e das pessoas que se apresentem 

para receber alimentos e preparar um sistema de recolha de dádivas;  

Constituir nas Juntas de Freguesia e no Quartel dos Bombeiros 

Voluntários postos de recenseamento de voluntários. 
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Procedimentos e instruções de coordenação: 

 

 

 

 

No âmbito da administração e recursos, define-se a condição relativa ao pessoal, finanças e 

registo, em situações que possam desencadear os mecanismos de protecção civil previstos 

neste plano. 
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Pessoal empenhado 

A Câmara Municipal de Guimarães, através do seu Serviço Municipal de Protecção Civil nomeia 

e remunera o pessoal pertencente aos seus quadros. 

Os restantes agentes, entidades e organizações de apoio nomeiam e remuneram o respectivo 

pessoal. 

Os cidadãos que queiram colaborar como voluntários a título benévolo devem apresentar-se no 

Quartel dos Bombeiros da sua área de residência ou nas Juntas de Freguesia da área do 

incidente, ou noutros locais que venham a ser divulgados quando o PMEG for activado. 

 

Finanças 

A aquisição de bens e serviços será feita nos termos legais por requisição do CMPC e a 

liquidação das despesas será efectuada pelo SMPC, segundo as normas da Contabilidade 

Pública. 

São da responsabilidade das entidades e organismos envolvidos, as despesas realizadas em 

operações de protecção civil. Eventuais comparticipações serão determinadas de acordo com o 

que vier a ser estabelecido superiormente. 

No caso de uma determinada área do Município ser declarada em Situação de Calamidade 

Pública, os auxílios serão concedidos de acordo com a legislação em vigor. 

Em situações que ultrapassem os limites e a capacidade do Município, deverá ser solicitado pela 

CMPC, através do Presidente da Câmara Municipal, a intervenção da estrutura distrital. A ajuda 

a nível nacional será feita do mesmo modo seguindo-se sempre o princípio da subsidiariedade. 

Os subsídios e donativos recebidos em dinheiro, com destino às operações de emergência, são 

administrados pelo SMPC através da sua Conta Especial de Emergência. 

O pessoal voluntário dos Bombeiros poderá ser abonado de alimentação nos dias em que preste 

serviço e indemnizado pelos salários perdidos durante a situação de emergência ou exercício, 

em montante igual se assim, o desejar, nos termos da legislação em vigor. 

A nível municipal a aquisição de bens será feita nos termos legais por requisição do CMPC é 

coordenada pelo Director do Plano e a liquidação das despesas será efectuada pelo SMPC, segundo 

as normas da Contabilidade Pública. 

O SMPC é o responsável pela requisição dos serviços e pela determinação de meios e recursos 

necessários. A negociação e a contratação serão realizadas pelos serviços de Aprovisionamento 
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do Município com carácter urgente. O SMPC deverá manter actualizada a listagem de meios e 

recursos e os contactos dos responsáveis. 

De acordo com os nºs 2,3 do artigo 10º da LBPC os meios e recursos requeridos e utilizados 

devem ser os adequados ao objectivo, não excedendo o estritamente necessário, devendo-se 

dar preferência à utilização de meios e recursos públicos sobre os privados. 

A listagem dos meios e recursos encontra-se no Ponto 1 da Secção III da Parte IV. 

A liquidação das despesas será efectuada pela Câmara Municipal mais precisamente através da 

Divisão Financeira (DF). 

São da responsabilidade das Entidades e Organismos envolvidos as despesas realizadas em 

operações de protecção civil. Eventuais comparticipações serão determinadas de acordo com o 

que vier a ser estabelecido superiormente. 

O pessoal voluntário dos Bombeiros poderá ser abonado de alimentação nos dias em que preste 

serviço e indemnizado pelos salários perdidos durante a situação de emergência ou exercício, 

em montante igual se assim, o desejar, nos termos da legislação em vigor. 

O pessoal da Administração Pública Local é nomeado e remunerado pelos Organismos a que 

pertence. 

O pessoal integrado nas Entidades e Organismos previstos no PMEG são remunerados por 

essas mesmas Entidades e Organismos. 

O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deve apresentar-se nas 

Juntas de Freguesia e nos quartéis de Bombeiros da área da residência, que constituem Postos 

Locais de Recenseamento de Voluntários, se outros locais não forem divulgados. 

Convém ainda salientar que, de acordo com o artigo 11º da LBPC em situações de alerta, 

contingência ou calamidade, todos os cidadãos e demais entidades privadas estão obrigados, na 

área abrangida, a prestar ás autoridades de protecção civil a colaboração pessoal que lhes for 

requerida, respeitando as ordens e orientações que lhes forem dirigidas ás respectivas 

solicitações. Sendo que a recusa do cumprimento deste ponto corresponde ao crime de 

desobediência, passível de ser sancionável. 

 

Inventários, registos e actividades não essenciais 

Os departamentos e gabinetes da Câmara Municipal, bem como os agentes, as entidades e as 

organizações de apoio, mantêm permanentemente actualizados os inventários e bases de dados 
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relativos ao respectivo pessoal, instalações e equipamentos susceptíveis de disponibilizar nas 

operações de protecção civil. 

Estes, são responsáveis pelo registo da identificação, hora de chegada / saída, duração da 

tarefa, e demais informações pertinentes relativas ao pessoal e equipamentos que foram 

empregues nas operações de protecção civil que, para efeitos de apoio, serão validados pela 

CMPC. 

O Presidente da Câmara Municipal pode determinar a suspensão temporária das actividades 

administrativas e técnicas não essenciais exercidas pelos departamentos e gabinetes da Câmara 

Municipal e das empresas municipais, com o fim de reforçar os serviços mais directamente 

empenhados nas operações de socorro, salvamento e restabelecimento da normalidade, da 

protecção civil. 

 

 

RESPONSABILIDADE DA GESTÃO FINANCEIRA E DE CUSTOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

   84 

 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Guimarães 2010 

SUPERVISÃO DAS NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS 

 

 

GESTÃO DOS TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E EQUIPAMENTO 

 

 

Os meios pertencentes aos agentes de protecção civil existentes no município de Guimarães 

poderão revelar-se insuficientes face à natureza e dimensão de determinada ocorrência. Como 

tal, poderá ser necessário recorrer a equipamentos pertencentes a entidades diversas, tais 

como: 

- equipamentos de energia e iluminação; 

- géneros alimentícios e alimentos confeccionados; 

- material de alojamento precário; 

- agasalhos e vestuário; 

- medicamentos; 

- material sanitário e produtos de higiene e limpeza; 

- equipamentos de transporte de passageiros e carga; 

- combustíveis e lubrificantes; 

- máquinas e equipamentos de engenharia, construção e obras públicas; 

- material de mortuária. 

Importa assim que o SMPC estabeleça protocolos com as entidades possuidoras dos 

equipamentos anteriormente mencionados, com o intuito de garantir a sua rápida 

disponibilização quando necessário. Deve ser preenchida uma ficha de requisição no momento 

em que algum dos equipamentos acima referido for requisitado. 
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3 LOGÍSTICA 

Para minimizar os efeitos causados por uma situação de emergência é necessário um elevado 

nível de planeamento logístico, pois as necessidades logísticas na resposta a emergências 

requerem o desenvolvimento de unidades muito flexíveis e de resposta rápida. 

 

 O Grupo de Logística e Assistência estabelecerá os procedimentos para a requisição e 

mobilização dos meios e recursos. 
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GRUPO – LOGÍSTICA 

RESPONSÁVEL Vereador com competência delegada 

RESPONSÁVEL IMEDIATO Substituto do Vereador com competência delegada 

ORGANISMOS DE APOIO Todas as entidades mencionadas no Plano Municipal de Emergência de 

Protecção Civil de Guimarães 

MISSÃO Promove o estabelecimento de protocolos com entidades fornecedoras de 

bens e géneros, para a situação de emergência;  

Garante a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios;  

Inventaria locais para a constituição de abrigos de emergência;  

Coordena a gestão de áreas de abrigo e respectiva articulação aos 

diversos níveis;  

Coordena as acções de instalação e gestão de campos de desalojados 

nomeando os órgãos de gestão de cada um;  

Coordena a assistência e bem-estar às populações mais atingidas, 

designadamente o fornecimento de bens e serviços essenciais;  

Colabora com o grupo de Lei e Ordem;  

Inventaria as áreas de armazenagem para utilização de situação de 

emergência e propõe a constituição de armazéns mantendo o equilíbrio 

entre as exigências e as necessidades;  

Colabora nas acções de pesquisa de desaparecidos;  

Inventaria os meios e recursos designadamente no âmbito dos sectores 

da alimentação, agasalhos, material sanitário e outros;  

Coordena as áreas de armazenagem a utilizar e propõe um sistema de 

requisições para alimentos, agasalhos, material sanitário, combustíveis e 

transportes a serem utilizados por todos os grupos e entidades envolvidas 

na emergência, quando necessitarem de bens e serviços;  

Adquire bens e serviços nos termos legais por requisição da CMPC;  

Assegura, às Comissões e Grupos, quando requisitado, o fornecimento de 

bens e serviços através de um sistema de requisições;  

Determina com a maior exactidão possível o dispêndio diário de meios e 

recursos em alimentação e alojamento;  

- Promove a confecção e distribuição de alimentação: às populações 

desalojadas em áreas onde não existam locais de o fazerem; ao pessoal 

envolvido em acções de socorro depois de esgotada a capacidade própria 

das organizações a que pertençam ou a que estejam afectos (através de 

um sistema de requisições).  

- Prepara um sistema de recolha de dádivas. 
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Prioridades de acção 

Deverá ser nomeado um responsável pelo planeamento logístico que, numa situação de 

emergência, em articulação com as entidades responsáveis pelo apoio logístico deverá 

identificar: 

1. Os recursos necessários para satisfazer as necessidades existentes; 

2. Os meios pelos quais os produtos são transportados até ao local onde são necessários; 

3. O local de armazenagem de mantimentos e reservas para utilização futura; 

4. Os responsáveis por fazer chegar assistência às vítimas ou às organizações que prestam 

apoio às vítimas. 

 

O apoio logístico exige um planeamento prévio, deste modo antes da emergência devem 

realizar-se as seguintes operações: 

1. Aquisição de equipamento; 

2. Armazenagem de mantimentos, medicamentos, material, etc; 

3. Planeamento de meios e instalações necessárias às operações; 

4. Estabelecer protocolos com instituições de modo a garantir a sua colaboração em caso de 

emergência. 

 

A componente logística está a cargo do Grupo de Logística e Assistência da CMPC e divide-se 

em duas vertentes das operações a realizar, o apoio logístico às forças de intervenção e o apoio 

logístico às populações. 

 

3.1 Apoio logístico às forças de intervenção 

No que respeita ao apoio logístico a prestar às forças de intervenção, importa salientar as 

diferentes necessidades logísticas existentes numa emergência. 

Prevê-se, no que diz respeito ao apoio logístico às forças de intervenção, o fornecimento de 

alimentação, combustíveis, manutenção e reparação de equipamentos, transportes, material 

sanitário, material de mortuária e outros artigos essenciais à prossecução das missões de 

socorro, salvamento e assistência. Da mesma forma, dá-se resposta às necessidades dos 

serviços, organismos e entidades de apoio na fase de reabilitação das redes e serviços técnicos 

essenciais (energia eléctrica, gás, água, telefones e saneamento básico). 
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APOIO LOGÍSTICO À FORÇAS DE INTERVENÇÃO 

Entidade Coordenadora: CMPC / SMPC 

Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

- SMPC; 

- Câmara Municipal; 

- Associações de Bombeiros Voluntários; 

- Cruz Vermelha; 

- Centro Hospitalar do Alto Ave; 

- Agrupamento de Centros de Saúdes ACES 

Guimarães. 

- EDP distribuição; 

- EDP Gás; 

- Águas do Noroeste; 

- Vimágua; EP- Estradas de Portugal; 

- Operadores de telecomunicações; 

- Empresas de Transportes Colectivos de Guimarães; 

- Escolas; 

- Restaurantes. 

Prioridades de acção: 

- Prevê a confecção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em acções de socorro, depois de esgotada 

a capacidade própria das organizações a que pertencem ou a que estejam afectos, através de um sistema de 

requisições; 

- Assegura às áreas de intervenção, quando requisitado, o fornecimento de bens e serviços, nomeadamente 

combustíveis e lubrificantes, manutenção e reparação de material, transportes e material sanitário, através de um 

sistema de requisições; 

- Fornece meios e recursos para a desobstrução expedita de vias de comunicação e itinerários de socorro, 

identificados de acordo com a situação de emergência; 

- Fornece meios e recursos para as demolições, escoramentos e desobstruções que lhe sejam solicitados, bem 

assim como para a drenagem e escoamento de águas; 

- Promove a reparação e manutenção de viaturas essenciais ou especiais à conduta das operações de 

emergência; 

- Apoia, a pedido, as outras áreas de intervenção e as forças no terreno com equipamentos, máquinas de 

engenharia, meios de transporte e geradores; 

- Disponibiliza meios recursos para as acções de identificação de substâncias poluentes/tóxicas e zelar pelo 

cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes a conservação e protecção da natureza e do 

meio ambiente, dos recursos hídricos, dos solos e da riqueza cinegética, piscícola, florestal ou outra, em apoio às 

forças de intervenção.  

 

 

 

 

 



 

   89 

 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Guimarães 2010 

Em termos de responsabilização das entidades no que respeita aos diversos apoios logísticos a 

prestar às forças de intervenção apresenta-se a seguinte estrutura: 

 

Coordenação SMPC 

Alimentação 

e alojamento Colaboração 

Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães e das Taipas; IPSS’s; Agrupamentos de 

Escolas; Restaurantes 

Coordenação SMPC Combustíveis e 

Lubrificantes Colaboração Postos de combustíveis identificados pelo SMPC 

Coordenação SMPC / Câmara Municipal de Guimarães 

Manutenção e reparação 

de equipamentos Colaboração 

EDP distribuição; EDP Gás; Águas do Noroeste; Vimágua; 

EP- Estradas de Portugal; Operadores de 

telecomunicações 

Coordenação SMPC / Câmara Municipal de Guimarães 
Transportes 

Colaboração Empresas de Transportes Colectivos de Guimarães 

Coordenação CMPC; Delegado Concelhio de Saúde 

Material sanitário 
Colaboração Centro Hospitalar do Alto Ave; Agrupamento de Centros de 

Saúdes ACES Guimarães; Delegação de Cruz Vermelha 

Portuguesa de Guimarães 

Coordenação CMPC; Delegado Concelhio de Saúde 

G
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Material de mortuária Colaboração Centro Hospitalar do Alto Ave; Agrupamento de Centros de 

Saúdes ACES Guimarães 
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Procedimentos e instruções de coordenação: 

 

 

 

3.1.1 Instruções específicas para a logística de alimentação e alojamento 

A alimentação e alojamento do pessoal das Entidades e Organismos do Estado intervenientes 

nas operações, são a cargo destas. A alimentação do pessoal voluntário, que o deseje, será da 

responsabilidade do SMPC. 

A alimentação e alojamento dos Delegados da CMPC serão da responsabilidade do SMPC, 

quando outro procedimento não for determinado pelo Presidente da CMPC. 
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3.1.2 Instruções específicas para a logística de Combustíveis e lubrificantes 

Os combustíveis e lubrificantes necessários para as operações de emergência ficarão a cargo 

dos diferentes agentes e entidades intervenientes. Em casos de necessidade e por aprovação do 

Director do Plano, estes são obtidos no mercado local (ou em local designado pelo SMPC) pelas 

Entidades e Organismos intervenientes, através de guia de fornecimento. Estas serão liquidadas 

posteriormente, pelo SMPC, através da sua Conta Especial de Emergência ou por verbas 

consignadas para o efeito. 

3.1.3 Instruções específicas para a logística de Manutenção e reparação de 
material 

As despesas de manutenção e reparação de material estão a cargo dos diferentes agentes da 

Protecção Civil. No caso de haver despesas extraordinárias as entidades poderão pedir apoio ao 

Director do Plano, o qual solicitará ao SMPC, o pagamento dessas despesas, através de verbas 

destinadas para o efeito ou da sua Conta Especial de Emergência. 

3.1.4 Instruções específicas para a logística de Transportes 

Os transportes serão propostos pelo Grupo de Logística e Assistência e serão estabelecidos 

procedimentos para requisição e mobilização de meios e funcionamento dos mesmos. 

3.1.5 Instruções específicas para a logística de Material Sanitário 

O material sanitário está a cargo das Entidades e Organismos próprios intervenientes no 

acidente ou catástrofe. Poderão ser constituídos nas instalações dos Centros de Saúde e das 

Forças de Socorro, postos de fornecimento de material sanitário através de requisição, devendo 

os pedidos dar entrada na CMPC. 

3.1.6 Instruções específicas para a logística de Material de Mortuária 

São estabelecidos locais de reunião de mortos (L.Rn.Mort) provisórios onde a Autoridade de 

Saúde achar conveniente, ficando a morgue de Guimarães como a morgue concelhia. 

O Presidente da Câmara poderá requerer ao Governo a disponibilização de verbas 

extraordinárias para apoiar as acções de emergência e reabilitação. 

Sempre que se verifique a necessidade de solicitar outros tipos de artigos não especificados no 

presente plano, estes poderão ser requisitados à CMPC, indicando a sua extrema necessidade. 
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3.2 Apoio logístico às populações 

No apoio logístico às populações prevê-se a forma de coordenação da assistência àqueles que 

não tenham acesso imediato aos bens essenciais de sobrevivência, como, por exemplo, água 

potável. Prevê-se ainda o alojamento temporário das populações evacuadas ou desalojadas, a 

realizar fora das zonas de sinistro e apoio. Os procedimentos têm em conta a alimentação e 

agasalho das populações acolhidas em centros de alojamento temporário. A actividade de apoio 

logístico às populações inclui a criação e a gestão de acções destinadas à obtenção de fundos 

externos, recolha e armazenamento de donativos, bem como o controlo e emprego de pessoal. 

Assim, o Grupo de Logística e Assistência estabelecerá os procedimentos para a requisição e 

mobilização dos meios e bens essenciais, bem como, em caso de necessidade, os alojamentos 

temporários para a população evacuada ou desalojada. 

 

APOIO LOGÍSTICO ÀS POPULAÇÕES 

Entidade Coordenadora: CRSSS, INEM e CMPC/SMPC 

Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

- CRSSS; 

- INEM; 

- Delegação da Cruz Vermelha; 

- Câmara Municipal de Guimarães; 

- Centro Hospitalar do Alto Ave; 

- Agrupamento de Centros de Saúdes ACES 

Guimarães. 

- Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 

de Guimarães e Taipas; 

- EDP distribuição; 

- EDP Gás; 

- Águas do Noroeste; 

- Vimágua; EP- Estradas de Portugal; 

- Operadores de telecomunicações; 

- Juntas de Freguesia; 

- Outras entidades públicas e privadas. 

Prioridades de acção: 

APOIO SOCIAL  

- Garante a prestação de apoio social de emergência;  

- Promove o inventário de meios e recursos específicos, designadamente no âmbito da alimentação, agasalhos, 

material sanitário e de locais para a constituição de abrigos de emergência e no âmbito do transporte de 

passageiros e mercadorias, bem como as respectivas instalações fixas de apoio (em cooperação com a Área de 

Administração de Meios e Recursos);  

- Propõe o estabelecimento de protocolos com entidades fornecedoras de bens e serviços, com capacidade para 

fornecimento em situação de emergência e coordenar a gestão das áreas de abrigo, organizando um “Centro de 
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APOIO LOGÍSTICO ÀS POPULAÇÕES 

Entidade Coordenadora: CRSSS, INEM e CMPC/SMPC 

Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

Gestão de Áreas de Acolhimento”;  

- Inventaria e propõe a constituição de armazéns de emergência, adequando as suas existências às necessidades;  

- Garante a criação de abrigos de emergência temporários.  

APOIO PSICOLÓGICO 

- Assegurar o apoio psicológico imediato a prestar às vítimas primárias e secundárias (1) no local da 

ocorrência\teatro de operações (TO);  

- Coordenar os mecanismos de evacuação das vítimas primárias e secundárias do TO para as Zonas de Apoio 

Psicológico (ZAP) e destas para as ZCAP;  

- Assegurar o apoio psicológico às vítimas terciárias (2);  

- Coordenar os mecanismos de evacuação das vítimas terciárias de para locais exclusivos para esse efeito;  

- Assegurar o apoio psicológico de continuidade à população presente nas ZCAP. 

(1) Vítimas primárias: Vítimas directamente resultantes da situação de emergência em causa; Vítimas secundárias: Familiares das vítimas 

primárias.  

(2) Vítimas terciárias: Operacionais dos agentes de protecção civil e dos organismos e entidades de apoio envolvidos nas operações em curso.  

 

No que respeita ao apoio logístico às populações a responsabilização das entidades é a 

seguinte: 

Coordenação SMPC e Serviço Local de Segurança Social de Guimarães 
Alimentação 

Temporário Colaboração 
IPSS’s; Agrupamentos de Escolas; Delegação da Cruz 

Vermelha Portuguesa de Guimarães 

Coordenação SMPC e Associação Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários de Guimarães e Taipas 
Alimentação 

Colaboração IPSS’s; Agrupamentos de Escolas; Delegação da Cruz 

Vermelha Portuguesa de Guimarães; Restaurantes 

Coordenação SMPC e Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de 

Guimarães Agasalhos 

Colaboração Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Guimarães 

Coordenação Serviço local de Segurança Social de Guimarães e SMPC 
Acções destinadas à 

obtenção de fundos 

externos 

Colaboração Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães e Taipas; Corpo Nacional de Escutas – Núcleo 

de Guimarães 

Coordenação Juntas de Freguesia do concelho de Guimarães 
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Controlo e emprego de 

pessoal voluntário Colaboração Corpo Nacional de Escutas – Núcleo de Guimarães 
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As entidades responsáveis pelo alojamento temporário deverão ter em conta que os centros de 

alojamento devem estar providos das condições mínimas de apoio quanto a dormidas, 

alimentação, higiene pessoal, acessos e parqueamento.  

 

Procedimentos e instruções de coordenação (APOIO SOCIAL): 
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Procedimentos e instruções de coordenação (APOIO PSICOLÓGICO): 

 

 

3.2.1 Instruções específicas para a logística de Alimentação, alojamento e 
transportes 

A alimentação, alojamento provisório e agasalho das populações evacuadas, será encargo do 

SMPC através de verbas disponibilizadas superiormente para o efeito. 

O Grupo de Logística e Assistência ficará a cargo de contactar com as instituições de 

solidariedade social, por forma a recolher bens básicos e que possam colmatar as necessidades. 
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Os locais de alojamento temporário devem reunir as condições mínimas de dormida, 

alimentação e higiene pessoal. 

As normas de evacuação das populações serão estabelecidas pelo Grupo de manutenção da lei 

e da ordem e de movimentação das populações. 

Em caso de evacuação será necessário disponibilizar transportes para deslocação das pessoas 

para locais mais seguros, ou para os abrigos temporários. A requisição dos meios de transporte 

e a coordenação da população ficará a cargo da CMPC, a qual se apoiará no SMPC. Quando os 

meios de transporte do Município não forem suficientes serão contratadas empresas de 

transporte privadas, inventariadas no ponto 1 da Secção III da Parte IV. As despesas serão 

pagas pela Divisão Financeira. 

 

3.2.2 Instruções específicas para a logística de Material Sanitário 

Para os alojamentos temporários das populações deslocadas a responsabilidade de abastecer, 

sempre que necessário, com material sanitário é do Grupo de Logística e Assistência, o 

pagamento ficará a cargo do Município de Guimarães. 
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4 COMUNICAÇÕES 

Compete ao COS estabelecer o plano de comunicações para o teatro de operações – que inclui 

as zonas de sinistro, de apoio e de concentração e reserva. São prioritárias as ligações entre o 

COS, o Posto de Comando Operacional, o Director do Plano e as Forças de Intervenção. 

O COS deverá ter em conta as normas técnicas para a utilização da Rede Estratégica de 

Protecção Civil (REPC). “É uma rede VHF/FM, interligada por repetidores e link's, de cobertura 

nacional, com interligação entre o Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) na 

Sede da ANPC, os 18 Comandos Distritais de Operações de Socorro do continente (1 por capital 

de distrito), os Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC’s) e ainda os diferentes Agentes de 

Protecção Civil (APC’s)” (ANPC, 2009). 

Possui 43 canais em semi-duplex, correspondentes a outros tantos repetidores e é 

complementada por 18 canais em simplex (1 por distrito) para utilização local dos SMPC’s e 

APC’s, com excepção dos Corpos de Bombeiros, cuja utilização é restrita às bases, móveis e 

portáteis de comando. 

Os SMPC’s, os Corpos de Bombeiros e outras APC’s bem como outras entidades 

especificamente autorizadas pela ANPC para o efeito, têm acesso à REPC, no respeito pelos 

procedimentos estabelecidos na sua utilização. 

No Distrito de Braga os canais e frequência da REPC são: 

REDE CANAL DISTRITO Tx Rx TpTx TpRx 

031 PC Lameira 168.7750 173.3750 88.5 88.5 
REPC 

032 PC Muro 168.8625 173.4625 127.3 127.3 

 

Poderão ainda ser utilizadas, as redes privadas dos bombeiros, do INEM e das forças de 

segurança. 
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Os radioamadores licenciados colaboram no sistema de telecomunicações de emergência, 

reforçando as redes existentes ou substituindo as inoperativas, de acordo com o Plano Municipal 

de Telecomunicações de Emergência, os radioamadores dispõem de equipamentos de 

comunicações diversificados e recentes (HF, VHF, UHF, Satélite, TV, Dados, etc.). Os 

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

voluntariamente, em reforço das redes de transmissões municipais. Cabe à CMPC avaliar a 

necessidade de se recorrer a estes meios de comunicação adicionais, e desencadear as acções 

essenciais à normalização das comunicações. 

As entidades públicas e privadas devem, em situações de emergência ou exercícios, integrar-se 

no Plano Municipal de Telecomunicações de Emergência, a elaborar pelo SMPC. 

Além destas redes encontra-se em fase de teste o Sistema Integrado de Redes de 

Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), “… um sistema único de comunicações, 

baseado numa só infra-estrutura de telecomunicações nacional, partilhado, que deve assegurar 

a satisfação das necessidades de comunicações das forças de segurança e emergência, 

satisfazendo a intercomunicação e a interoperabilidade entre as diversas forças e serviços e, em 

caso de emergência, permitir a centralização do comando e da coordenação” Decreto-Lei 

167/2006, de 16 Agosto.   

Rede de Rádio do SMPC de Guimarães: 

Central 

do SMPC 

Centro de Oper. 

Avançadas 

Presidente da 

Câmara 

Vereador da 

PC 

Coordenador do 

SMPC 

2º Coordenador 

do SMPC 

Mike 3.8 Rubi 3.8 Ás 3.8 Sena 3.8 Quina 3.8 Quadra 3.8 

Nos casos dos centros de alojamento, as comunicações podem ser estabelecidas via telefone 

fixo e/ou móvel, ou, em caso de necessidade, através da rede das forças de segurança 

destacadas para o local. 
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RESUMO: 

As telecomunicações de uso público a utilizar agrupam-se em:  

• Rede do serviço telefónico;  

• Rede do serviço de telefax.  

As telecomunicações privativas a utilizar agrupam-se em:  

• Serviço de radiocomunicações do Sistema Nacional de Telecomunicações de 

Protecção Civil;  

• Serviço de rádio comunicações privativas;  

• Rede radioamadores.  
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5 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

A gestão de informação de emergência estará a cargo do Gabinete de Comunicação e do 

SMPC, e será dividida em três grandes componentes:  

• Gestão de Informação entre entidades actuantes nas operações: 

• Gestão da informação às entidades intervenientes do plano; 

• Informação pública. 

Na fase pré-emergência o SMPC recebe os comunicados do CCOD, Instituto de Meteorologia 

(IM), e mediante essa informação avalia a necessidade de intervir no terreno e as operações a 

desencadear. Na fase da emergência o SMP, avalia os riscos associados à situação e os danos 

causados, acompanha a evolução da emergência e determina a necessidade de activar a CMPC 

e os meios e recursos a operar. 

O Gabinete de Comunicação será responsável pela recolha, preparação de avisos e 

comunicados a distribuir à população, pelas conferências de imprensa, pelas notícias a difundir, 

coordenando-se com os vários grupos da CMPC de acordo com a natureza da ocorrência. Ficará 

ainda responsável pela divulgação e avisos dos exercícios a realizar.  

O Gabinete de Comunicação tem o dever de garantir informação correcta e atempada sobre a 

ocorrência e as consequências dela resultante; os planos para socorrer a população numa 

situação de emergência; a situação na área da catástrofe; as acções que estão a ser realizadas; 

os locais de concentração e alojamento provisório e a recepção de donativos. 

O responsável máximo pelo Gabinete de Comunicação será o Presidente da Câmara ou o 

Vereador com poderes delegados para o efeito. 
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5.1 Gestão de informação entre entidades actuantes nas operações 

Apresenta-se de seguida um diagrama de comunicação que permite assegurar a notificação e 

passagem de informação às entidades actuantes nas operações. 

 

A coordenação ficara a cargo do COS, e a informação a recolher estará a cabo do Posto de 

Comando Operacional (PCO) e será: 

• Pontos de situação e perspectivas de evolução futura; 

• Cenários e resultados de modelos de previsão; 
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• Danos ambientais e sociais: 

o Condições meteorológicas; 

o Estado das vias de acesso; 

o Água, gás e luz; 

o Desabamento de terras; 

o Estimativa do número de pessoas afectadas; 

o Número de desaparecidos e mortos; 

o Existências de equipamentos de apoio. 

• Outras informações relevantes. 

 

Pontos de situação e perspectivas de evolução  

É da competência do posto de comando operacional a recolha e o tratamento operacional das 

informações. Como tal devem ser transmitidas aos agentes de protecção civil a actuar no teatro 

de operações, informações relativas a: 

- área territorial afectada pelo sinistro; 

- prioridades de defesa; 

- estradas intransitáveis e alternativas; 

- estimativa do número de pessoas afectadas; 

- estrutura etária da população afectada; 

- existência de instalações sociais; 

- delimitação das zonas de intervenção; 

- local para transporte de vítimas; 

- meteorologia e previsões para as próximas horas; 

- outras informações relevantes. 
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Para que exista uma eficiente e coordenada recolha de informação estabeleceu-se a seguinte 

responsabilização entre as entidades actuantes nas operações: 

 

RESPONSABILIZAÇÃO 

Entidade Informação 

Corpos de Bombeiros Voluntários de Guimarães e das 

Taipas 

Área territorial afectada pelo sinistro 

INEM Local para transporte de vítimas 

Serviço Municipal de Protecção Civil Estimativa do número de pessoas afectadas 

Estrutura etária da população afectada 

Existência de instalações sociais 

Posto de Comando Operacional Delimitação das zonas de intervenção 

Prioridades de defesa 

PSP, GNR e PM Estradas intransitáveis e alternativas 

Instituto de Meteorologia Previsões para as próximas horas 

Todas as entidades Outras informações relevantes 

 

Para tornar possível a transmissão constante destas informações é necessária a presença no 

posto de comando operacional dos comandantes de todas as forças intervenientes no teatro de 

operações, junto do comandante das operações de socorro e do coordenador de comunicações. 

O posto de comando operacional de acordo com a evolução da situação transmite aos agentes 

de protecção civil, no teatro de operações, indicações sobre o local para onde se devem 

deslocar. 

 
Cenários e resultados de modelos de previsão 

Com as informações recolhidas é da competência do posto de comando perspectivar cenários 

futuros de acordo com o local e o tipo de ocorrência. 

 

Dados ambientais e sociais 

A recolha de dados ambientais e sociais é vital para o sucesso das operações de emergência, 

pelo facto de permitir perspectivar evoluções futuras e optimizar o salvamento de grupos sociais 

de risco. 

Em termos ambientais devem ser recolhidos os seguintes dados: 

- Condições meteorológicas. 
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Relativamente aos dados sociais devem ser recolhidas as seguintes informações: 

- Estimativa do número de pessoas afectadas; 

- Pessoas desaparecidas; 

- Estrutura etária da população afectada; 

- Existência de equipamentos sociais. 

 

Estes dados deveram ser recolhidos pelos Serviços Municipais de Protecção Civil e 

disponibilizados ao posto de comando operacional. 

Para que a informação recolhida seja a mais correcta e constante será necessário que todos os 

comandantes das forças intervenientes se reúnam no PCO, e disponibilizem toda a informação.  

Este conjunto de informação permite adequar recursos e gerir de forma mais equilibrada a 

utilização das equipas de resposta, potenciando a sua acção. São elencados os procedimentos e 

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

de protecção civil, organismos e entidades de apoio. 

 

5.2 Gestão de informação entre entidades intervenientes no Plano 

Apresenta-se de seguida um diagrama de comunicação que permite assegurar a notificação e 

passagem de informação às entidades actuantes no Plano, designadamente autoridades e 

agentes de Protecção Civil. 
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5.3 Informação Pública 

A informação pública visa esclarecer principalmente as populações que possam ser mais 

afectadas, sobre a natureza e os fins da Protecção Civil, consciencializá-las das 

responsabilidades que recaem sobre cada instituição ou indivíduo e sensibilizá-las em matéria 

de autoprotecção. 

O SMPCG é a entidade responsável pela elaboração e divulgação da informação necessária 

quanto às medidas de autoprotecção que a população deve tomar e, sobre os comportamentos a 

adoptar, e será efectuada através de acções de sensibilização, imprensa local, folhetos e 

outdoors, página do sítio da Câmara Municipal, entre outros que se venham a sentir necessários. 

A informação pública deve começar muito antes da situação de emergência se verificar, com o 

intuito de difundir as medidas de autoprotecção a adoptar no caso de ocorrência dos diferentes 

riscos existentes. A gestão de informação num cenário de pré-emergência é da competência dos 

SMPC e deve ser efectuada através de folhetos, imprensa escrita local, internet e outras acções 

de sensibilização e consciencialização da população. 

Aquando o accionamento do PMEG, a população deve ser constantemente informada sobre a 

situação e os procedimentos a adoptar. Os avisos à população estarão a cargo do Gabinete de 

Comunicação e serão emitidos do seguinte modo: 

• Rádios locais e demais comunicação social – de acordo com o n.º 2 do artigo 15º da lei 

n.º 27/2006, de 3 de Julho, “ a declaração da situação de alerta determina uma 

obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social, em particular das 

rádios e televisões, visando a divulgação das informações relevantes relativas à 

situação”. 

• Sirenes localizadas nos quartéis dos Bombeiros; 

• Altifalantes dos veículos das forças de segurança e bombeiros; 

• Pessoalmente; 

• Via internet. 
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As entidades responsáveis pela divulgação de avisos, no âmbito da informação pública são as 

seguintes: 

RESPONSABILIZAÇÃO 

Aviso Entidades 

Rádios locais e demais comunicação social Rádios de Guimarães 

Sirenes localizadas nos quartéis dos 

Bombeiros 

Corpos de Bombeiros de Guimarães e Taipas 

Altifalantes dos veículos das forças de 

segurança e bombeiros 

Corpos de Bombeiros de Guimarães e Taipas; CMG; 

PSP; GNR; PM 

Pessoalmente SMPC 

CNE 

Outros Voluntários 

Via internet SMPC através da página da Câmara Municipal de 

Guimarães www.cm-guimaraes.pt 

 

Conforme o disposto no n.º2 do artigo 15º da Lei n.º 27/2006 – Lei de Bases da Protecção Civil: 

“A declaração da situação de alerta determina uma obrigação especial de colaboração dos 

meios de comunicação social, em particular das rádios e das televisões, com a estrutura de 

coordenação referida na alínea c) do artigo anterior, visando a divulgação das informações 

relevantes à situação”. 

Os órgãos de comunicação social tem actualmente ao seu dispor meios tecnológicos que 

permitem transmitir informações num curto espaço de tempo, sendo este um processo que deve 

ser explorado pela protecção civil para comunicar com a população numa situação de 

emergência. 

Numa situação de emergência é exigida aos jornalistas muita informação, devidamente 

actualizada e num curto espaço de tempo. Caso esta informação não seja transmitida pelos 

responsáveis das operações a comunicação social tenta, muitas vezes, investigar pelos seus 

próprios meios, colocando em risco outras vidas e eventualmente o sucesso das operações. 

Como tal, para que isto não se verifique, é importante estabelecer uma ligação frequente com os 

meios de comunicação social. 

Deste modo, é da competência do director do plano, ou seu representante, validar e transmitir as 

informações aos órgãos de comunicação social. 
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As informações a transmitir devem dividir-se em três fases: fase inicial, fase de evolução e fase 

de reabilitação. 

 

FASE INFORMAÇÃO 

Fase Inicial 

Deve ser emitido um comunicado o mais 

rapidamente possível após o incidente 

- Tipo de incidente; 

- Área territorial afectada pelo sinistro; 

- Medidas de autoprotecção; 

- Informar que brevemente serão disponibilizadas 

novas informações. 

Fase de evolução 

Durante a evolução da situação os 

órgãos de comunicação social devem 

ser informados periodicamente 

- Ponto de situação; 

- Perspectivas futuras; 

- Acções em curso; 

- Áreas de acesso restrito; 

- Medidas de autoprotecção; 

- Locais de reunião, de acolhimento provisório ou de 

assistência; 

- Números de telefone e locais de contacto para 

informações; 

- Números de telefone e locais de contacto para 

recepção de donativos e serviço voluntário. 

 

* Até à actualização dos dados, os órgãos de 

comunicação social devem transmitir várias vezes 

esta informação com o intuito de alcançar o maior 

número possível de pessoas. 

Fase de reabilitação 

- Instruções para regresso de populações 

evacuadas; 

- Estradas intransitáveis e alternativas; 

- Zonas de apoio; 

- Números de telefone e locais de contacto para 

recepção de donativos. 
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6 PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 

A ocorrência de uma catástrofe ou acidente grave poderá levar à necessidade da evacuação da 

população de determinadas zonas, podendo ser necessário alojar e realojar essa mesma 

população. Compete à CMPC avaliar os riscos e determinar a necessidade de evacuação da 

população.  

 

PROCEDIMENTOS E EVACUAÇÃO 

Entidade Coordenadora: Forças de Segurança (GNR, PSP conforme área de incidência) com auxílio das 

Corporações de Bombeiros (BVG e/ou BGT conforme a área de incidência) 

Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

- Forças de Segurança (GNR ou PSP); 

- Polícia Municipal; 

- Corpos de Bombeiros Voluntários; 

- Cruz Vermelha Portuguesa. 

- SMPC; 

- Câmara Municipal de Guimarães; 

- CNE; 

- Entidades de transportes; 

- CRSSS. 

Prioridades de acção: 

- Coordena as operações de movimentações das populações; 

- Define junto das populações recomendações de evacuação, directamente, ou por intermédio da área de 

intervenção de Gestão de Informação;  

- Define os locais e concentração e irradiação;  

- Define itinerários de evacuação, em articulação com o COS e em conformidade com os planos de emergência 

localmente existentes;  

- Procede à abertura de corredores de emergência;  

- Garante o controlo do tráfego e mantém abertos os corredores de emergência, coordenando o acesso às áreas 

afectadas.  
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Procedimentos e instruções de coordenação: 

 

 

Instruções Específicas: 

Os procedimentos relativos à evacuação das populações de áreas, localidades ou edificações 

devem ser muito concretos. A evacuação é proposta pelo COS e validade pelo Presidente da 

Câmara Municipal (autoridade política de protecção civil).  

A tarefa de orientar a evacuação e a movimentação da população é da responsabilidade do 

Grupo da Lei e da Ordem em colaboração com os Corpos de Bombeiros e deverá seguir os 

seguintes procedimentos: 
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1. Avaliar as áreas a evacuar; 

2. Tempo de evacuação previsto; 

3. O número de pessoas a deslocar; 

4. Determinar as zonas de concentração local; 

5. O tipo de transporte necessário à deslocação; 

6. As instalações onde serão acolhidas a população; 

7. Entidades que farão a segurança das áreas evacuadas; 

8. Entidades que farão a segurança das áreas de acolhimento. 

Após a identificação das zonas de sinistro das zonas de concentração local e das zonas 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. 

Será constituído um perímetro de segurança e serão criadas barreiras de encaminhamento de 

tráfego e postos de controlo que se destinam a prestar assistência aos evacuados e manter o 

fluxo da movimentação em direcção às áreas e centros de alojamento. 

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

tendo em vista a manutenção das condições de tráfego. 

A partir do momento em que seja necessário o alojamento da população em instalações públicas 

ou as definidas no PMEG caberá ao Grupo de Logística e Assistência o apoio à população. 

Os locais de evacuação de pessoas provenientes das zonas sinistradas serão os 

previstos no inventário de meios e recursos no ponto 1, da Secção IIII, na Parte IV. 
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7 MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 

A manutenção da ordem pública é uma competência típica das forças de segurança, ou seja do 

Grupo da Lei e da Ordem. 

Assim, é da sua responsabilidade: 

• Limitar o acesso às zonas de sinistro (ZS) às forças de intervenção, organismos e 

entidades de apoio, através da criação de barreiras e outros meios de controlo; 

• Reencaminhar o tráfego rodoviário em redor do teatro de operações, após a 

identificação das zonas de sinistro (ZS), zonas de apoio (ZA) e zonas de concentração e 

reserva (ZCR), de modo a não interferir com a movimentação das populações a evacuar, 

nem com a mobilidade das forças de intervenção; 

• Criar barreiras de encaminhamento de tráfego que garantam a segurança do fluxo da 

movimentação de pessoas nos itinerários de evacuação; 

• Criar barreiras de encaminhamento de tráfego que permitam desimpedir percursos de 

emergência para penetração das viaturas de socorro; 

• Patrulhar as zonas evacuadas, com vista a impedir roubos e pilhagens, incluindo a 

possibilidade de detenção de todos os indivíduos aí encontrados sem autorização; 

• Segurança de instalações consideradas essenciais às operações de protecção civil. 

 

MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 

Entidade Coordenadora: Forças de Segurança (GNR, PSP conforme área de incidência)  

Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

- Guarda Nacional Republicana; 

- Polícia de Segurança Pública; 

- Polícia Judiciária; 

- Serviço de Informações de Segurança. 

 

- Polícia Judiciária; 

- Polícia Municipal; 

 

Prioridades de acção: 

- Garante a manutenção da Lei e da Ordem;  

- Garante a protecção das pessoas, bens e património;  

- Garante o controlo de tráfego e mantém abertos corredores de circulação de emergência;  
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- Garante a segurança de estruturas sensíveis e/ou fundamentais às operações de protecção civil e de apoio às 

populações;  

- Coordena o acesso às áreas afectadas;  

- Colabora nas acções de aviso, alerta e mobilização do pessoal envolvido nas operações de socorro, bem como 

no aviso e alerta às populações, em colaboração com a área da Gestão da Informação;  

- Presta a colaboração necessária ao diagnóstico da situação de emergência.  
 

Procedimentos e instruções de coordenação: 
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Instruções Específicas: 

 

Após a definição da zona de sinistro e de apoio, o tráfego rodoviário é controlado pelas forças de 

segurança, de modo a não interferir com a movimentação das populações a evacuar, nem com a 

mobilidade das forças de intervenção. 

 

As Forças de Segurança coordenam um serviço de estafetas para utilização como um dos meios 

de comunicação, em articulação com a área de intervenção das Comunicações. 

 

A intervenção das forças de segurança insere-se no PLANO DE COORDENAÇÃO, CONTROLO 

E COMANDO OPERACIONAL DAS FORÇAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA, (vide n.º 1, artigo 

18.º Lei Segurança Interna), aprovado recentemente em reunião do Conselho de Ministros (25 

de Março);  

Para os estabelecimentos industriais e comerciais, os procedimentos a adoptar podem prever o 

recurso a empresas privadas da especialidade, cujos vigilantes se devem apresentar 

uniformizados, à responsabilidade das respectivas empresas. 
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8 SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 

Faz parte das atribuições do Grupo de saúde coordenar a evacuação secundária de feridos ou 

doentes graves para os Postos médicos de triagem e socorro (PTS), realizar a triagem e prestar 

os cuidados primários de saúde nos PTS e, em caso desnecessidade, promover as acções 

necessárias ao seu transporte para outras estruturas de saúde. 

SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 

Entidade Coordenadora: INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica  

Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

- INEM; 

- Agrupamento de Centros de Saúdes ACES 

Guimarães. 

- Corpos de Bombeiros 

 

Prioridades de acção: 

- Garante a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, nomeadamente a triagem, 

estabilização e transporte das vítimas para as Unidades de Saúde;  

- Planeia e estuda as acções de evacuação secundária das vítimas entre os postos de triagem e de socorros e 

outras de saúde mais diferenciadas, bem como a evacuação de Hospitais;  

- Coordena as acções de saúde pública;  

- Estabelece áreas de triagem das vítimas;  

- Assegura a montagem, organização e funcionamento de Postos Médicos Avançados;  

- Assegura a montagem, organização e funcionamento de hospitais de campanha;  

- Determina os hospitais de evacuação;  

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

- Inventaria, convoca, reúne e distribui o pessoal dos Serviços de Saúde, nas suas diversas categorias, de forma a 

reforçar e/ou garantir o funcionamento de serviços temporários e/ou permanentes;  

- Inventaria danos e perdas nas capacidades dos serviços de saúde, bem como das que se mantêm operacionais 

na Zona de Sinistro;  

- Organiza o fornecimento de recursos médicos;  

- Cria locais de recolha de sangue em locais chave e assegurar a sua posterior distribuição pelas unidades de 

saúde carenciadas.  
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Procedimentos e instruções de coordenação: 

 

 

Instruções Específicas: 

Compete ao COS identificar e informar a direcção do plano relativamente à quantidade previsível 

de meios complementares necessários para a triagem, assistência pré-hospitalar e evacuação 

das vítimas. 

Compete ao Director do Plano a identificação dos meios a solicitar e, em coordenação 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. 
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A triagem primária é da competência da Área de Intervenção de Socorro e Salvamento, sendo 

em regra realizada pelos Corpos de Bombeiros. O INEM colabora nessa acção de acordo com 

as suas disponibilidades.  

O INEM, através de meios próprios enviados para o local, pode montar e gerir postos de triagem, 

de assistência pré-hospitalar e de evacuação secundária, em estreita articulação com o director 

do plano. 

No Concelho de Guimarães no que diz respeito a serviços médicos, importa salientar o Centro 

Hospitalar do Alto Ave EPE, o Centro de Saúde Professor Arnaldo Sampaio, a extensão do 

Centro de Saúde da Amorosa e a Unidade de Saúde Pública que serão utilizados em situações 

de emergência que envolvam um elevado número de vítimas. Em situações de incapacidade 

destas estruturas caberá ao Coordenador do Grupo de Saúde decidir os procedimentos à 

transferência das vítimas para outras unidades hospitalares de referência. 

 A Autoridade de Saúde Concelhia assume as funções para dirigir as acções de controlo 

ambiental, de doenças e da qualidade de bens essenciais. 

A coordenação do Grupo de Saúde estará a cargo do INEM, na impossibilidade deste ficará a 

cargo do Director Executivo do ACES Guimarães e Vizela. 

 

Os cadáveres identificados na triagem primária, serão encaminhados para a Zona de Transição 

(ZT);  

Postos de triagem e de socorros serão montados em estruturas fixas ou temporárias pelos 

Centros de Saúde, INEM e Corporações de Bombeiros, que poderão ser reforçados com meios 

externos ao Município;  

 

A localização dos Postos/Áreas de triagem é identificada em colaboração com os Corpos de 

Bombeiros e deverá estar tão perto quanto possível das zonas mais afectadas dentro da Zona 

de Sinistro, respeitando as necessárias distâncias de segurança;  

 

Para evacuação e tratamento dos operacionais serão utilizadas as estruturas hospitalares 

públicas, militares e privadas disponíveis no concelho, podendo ser reforçadas, a pedido, por 

outras estruturas distritais ou nacionais;  
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9 SOCORRO E SALVAMENTO 

O Socorro e Salvamento estão a cargo do Grupo de Socorro e Salvamento e sob coordenação 

do COS. O COS de acordo com a legislação aplicável e como já referido anteriormente é o 

Chefe da primeira equipa de intervenção a chegar ao teatro de operações. Deste modo, deve 

avaliar de imediato a situação e identificar o tipo de ocorrência, o n.º potencial de vítimas e os 

meios de reforço necessários. 

SOCORRO E SALVAMENTO 

Entidade Coordenadora: COS  

Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

- Corpos de Bombeiros; 

- Polícia de Segurança Pública; 

- Guarda Nacional Republicana; 

- Autoridade Florestal Nacional. 

- Polícia Municipal; 

- INEM; 

- Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa; 

- Outras. 

 

Prioridades de acção: 

- Planeia e coordena o socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo 

geral, em todos os sinistros; 

- Planeia e coordena as acções de busca e salvamento;  

- Procede aos reconhecimentos essenciais à recolha e confirmação da informação disponível, com a maior 

brevidade possível, de forma a avaliar objectivamente a situação de emergência;  

- Prepara e mantém actualizado um registo de recursos humanos e materiais, a disponibilizar em situação de 

emergência;  

- Propõe a definição de zonas prioritárias nas áreas afectadas pela situação de emergência;  

- Planeia e coordena a evacuação primária, em articulação com a área de intervenção dos Procedimentos de 

Evacuação, colaborando nas acções de transporte;  

- Propõe trabalhos de demolição e desobstrução;  

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

- Assegura a prestação de primeiros socorros, em articulação com a área de intervenção dos Serviços Médico e 

Transporte de Vítimas.  

Áreas operacionais: 

Delimitam-se, para efeitos de melhoria da rapidez de resposta e rentabilização dos meios a envolver nas 

operações, três zonas operacionais concêntricas, em torno do local do sinistro:  

Zona Vermelha: 

Zona de concentração do total ou quase da totalidade dos danos. De utilização muito restrita, nela apenas actuarão 

as estruturas operacionais de protecção civil de primeira intervenção. A entrada de meios de reforço é feita a 
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pedido e sob autorização. As vias terão preferencialmente sentido único. Definem-se nesta zona, se necessário, 

sectores operacionais de actuação de emergência.  

Zona Laranja: 

Zona envolvente da primeira, podendo concentrar alguns danos e que se pode estender por áreas significativas em 

termos de dimensão. Serve de interface entre as zonas vermelha e verde e é nela que se posicionarão alguns 

meios e estruturas de apoio à emergência. A circulação é feita segundo autorização expressa, efectuando-se 

também, quando possível, em sentido único.  

Zona Verde: 

Zona de acesso e circulação livre, embora com as restrições necessárias às actividades prioritárias da emergência. 

 

Procedimentos e instruções de coordenação: 

 

 

Instruções Específicas: 
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De acordo com os pontos 3 e 4 do artigo 12º da Lei 134/2006, de 25 de Julho, “ a decisão do 

desenvolvimento da organização é da responsabilidade do COS, que a deve tomar sempre que 

os meios disponíveis no ataque inicial e respectivos reforços se mostrem insuficientes, e deve ter 

em conta a adequação técnica dos agentes presentes no teatro de operações e a sua 

competência legal”. 

As informações recolhidas pelo COS devem ser comunicadas aos CCOD ou ao CDOS de Braga, 

e ao Director do Plano ou seu substituto, e ter em conta o disposto na tabela de gravidade 

constante na Directiva Operacional n.º 1/ANPC/2007, em que o grau de gravidade é tipificado 

por uma escala de intensidades já mencionadas no ponto 7.2.1 da Parte I do PMEG. 

Estando controladas os âmbitos de acção das forças intervenientes no teatro de operações cabe 

ao COS em articulação com o Director do Plano decidir quando deve ser dada por estabilizada a 

fase de emergência. 

A situação está controlada quando: 

• As vítimas já foram transportadas para as unidades hospitalares; 

• Em caso de derrocada ou desabamento de terras as forças de segurança já isolaram a 

zona, e os técnicos já estão no local a avaliar a situação; 

• As vias já se encontram parcialmente transitáveis; 

• Em caso de problemas estruturais as infraestruturas já se encontram estabilizadas; 

• Não se prevê agravamento das condições meteorológicas; 

• Não se prevê novas situações de emergência; 

• A população deslocada já está alojada e com acesso a todos os bens de primeira 

necessidade. 

A transferência de comando será efectuada sempre que o teatro de operações assim necessitar: 

• quando a organização deste amplia ou contrai; 

• quando a responsabilidade primária de gestão de incidente muda entre entidades; 

• quando o incidente se torna mais ou menos complexo; 
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• quando existe rotatividade normal de pessoas. 

Sempre que exista uma transferência de comando deverá ocorrer um briefing para o próximo 

Comandante e uma notificação a todo pessoal informando que uma mudança de comando está 

a ter lugar, conforme descrito no ponto 1.5 da parte II do presente Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   121 

 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Guimarães 2010 

10 SERVIÇOS MORTUÁRIOS 

As acções dos serviços mortuários serão controladas pelo Grupo da Lei e da Ordem e pelo 

Grupo de Saúde sob coordenação da Autoridade de Saúde do Município. 

SERVIÇOS MORTUÁRIOS 

Entidade Coordenadora: Gabinete Médico Legal 

Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

- Gabinete Médico-legal de Guimarães 

- Agrupamento de Centros de Saúdes ACES 

Guimarães; 

- Polícia de Segurança Pública; 

- Guarda Nacional Republicana; 

- Polícia Judiciária. 

- Corpos de Bombeiros; 

- Cruz Vermelha Portuguesa; 

- Instituto de Registos e Notariado; 

- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

 

Prioridades de acção: 

- Assegura o correcto tratamento dos cadáveres, conforme os Procedimentos Operacionais previstos; 

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

- Recebe e guarda os espólios dos cadáveres, informando o “centro de pesquisa de desaparecidos” (articulação 

com a área da Manutenção da Ordem Pública);  

- Fornece à área de Gestão da Informação e à Direcção do Plano listas actualizadas das vítimas mortais e dos 

seus locais de sepultamento;  

- Garante uma eficaz recolha de informações que possibilite proceder, com a máxima rapidez e eficácia, à 

identificação dos cadáveres, nomeadamente no que respeita a: colheita de dados Post-mortem (PM), colheita de 

dados Ante-mortem (AM) e cruzamento de dados PM/AM;  

- Assegura a presença das Forças de Segurança nos locais onde decorrem operações de mortuária de forma a 

garantir a manutenção de perímetros de segurança;  

- Assegura a integridade das zonas onde foram referenciados e recolhidos os cadáveres com vista a garantir a 

preservação de provas, a análise e recolha das mesmas;  

- Garante a capacidade de transporte de cadáveres ou partes de cadáveres;  

- Garante uma correcta tramitação processual de entrega dos corpos identificados. 
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Procedimentos e instruções de coordenação: 

 

 

Instruções Específicas: 

 

A morgue de Guimarães será a morgue concelhia, quando o número de vítimas não atinja 

valores elevados, bem como as casas mortuárias dos cemitérios do concelho em colaboração 

com as Juntas de Freguesia. 

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

transportados para os locais de reunião de vítimas mortais, onde passarão a funcionar morgues 

provisórias. Os locais escolhidos devem ser instalações com boa ventilação natural, fáceis de 
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limpar provido de água e energia eléctrica, com boas acessibilidades e com comunicações. As 

instalações mais indicadas para o local de reunião de vítimas mortais são a central de 

camionagem, os parques de estacionamento cobertos e armazéns. Será a Autoridade de Saúde 

a estabelecer os locais de reunião de mortos e as morgues provisórias. 

Nas morgues provisórias o Gabinete de Médico-legal de Guimarães identifica e entrega os 

corpos para serem sepultados.   

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

integra a ERAV é enviado pela Autoridade de Saúde mas se tal não for possível, serão aceites 

quaisquer outros médicos desde que seja possível, ao chefe da ERAV, verificar a sua 

credenciação como tal;  

Sendo localizado um corpo sem sinais de vida e sem tarja negra aposta, o médico da ERAV 

verificará o óbito e procederá à respectiva etiquetagem em colaboração com o elemento da PJ. 

Caso sejam detectados indícios de crime, o chefe da ERAV poderá solicitar exame por perito 

médico-legal, antes da remoção do cadáver para a ZRnM;  

A aposição de tarja negra e de etiqueta numa vítima sob supervisão de um médico corresponde 

à verificação do óbito, devendo ser feito na triagem de emergência primária, sempre que 

possível;  

A autorização de remoção de cadáveres ou partes de cadáveres, do local onde foram 

inspeccionados até à ZRnM, haja ou não haja suspeita de crime, cabe ao Ministério Público e é 

solicitada pelo chefe da ERAV;  

A autorização do MP para remoção é transmitida mediante a identificação do elemento policial 

que chefia a ERAV, dia, hora e local da remoção, conferência do número total de cadáveres ou 

partes de cadáveres cuja remoção se solicita, com menção do número identificador daqueles em 

relação aos quais haja suspeita de crime;  

A autorização antecedente é solicitada ao magistrado do MP designado ou integrado na 

estrutura municipal, ou, em caso de impossibilidade, noutra estrutura onde esteja presente;  

Compete à GNR/PSP promover a remoção dos cadáveres ou partes de cadáveres devidamente 

etiquetados e acondicionados em sacos apropriados (“body-bags”), também devidamente 

etiquetados, podendo para o efeito requisitar a colaboração de quaisquer entidades públicas ou 

privadas. Os CB, a CVP e as FA, mediante as suas disponibilidades, colaborarão nas operações 

de remoção dos cadáveres para as ZRnM e/ou destas para os NecPro;  



 

   124 

 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Guimarães 2010 

Assegura a constituição das Zonas de Reunião de Mortos (ZRnM) e dos Necrotérios Provisórios 

(NecPro), que se poderão localizar em pavilhões gimnodesportivos, armazéns, ou outros 

previstos nos PME’s dos municípios afectados e em caso de esgotamento, se utilizarão as dos 

municípios adjacentes (resolução intermunicipal);  

O MP autoriza a remoção dos cadáveres ou partes de cadáveres do local onde foram 

etiquetados para as ZRnM e destas para os NecPro, para realização, nestes, de autópsia 

médico-legal e demais procedimentos tendentes à identificação, estabelecimento de causa de 

morte e subsequente destino do corpo ou partes ou fragmentos anatómicos;  

Se estiverem operacionais, deverá ser dada prioridade à utilização de NecPro municipais.  

Compete à Câmaras Municipal providenciar equipamento para os NecPro de acordo com 

indicações do INML, designadamente o fornecimento de iluminação, macas com rodas, mesas 

de trabalho, sacos de transporte de cadáveres, pontos de água e energia;  

A identificação de cadáveres resulta exclusivamente de técnicas médico-legais e policiais, 

registadas em formulários próprios;  

Deverá ser assegurada a presença de representantes do Instituto de Registos e Notariado nos 

NecPro para proceder ao assento de óbitos e garantir toda a tramitação processual e 

documental associada;  

Relativamente a vítimas de nacionalidade estrangeira, será accionado no NecPro, o Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Unidade de Cooperação Internacional (UCI) da PJ, para 

obtenção de dados para a identificação da mesma;  

Aquando da activação do plano, e tendo como missão a recolha de dados ante-mortem, 

promover-se-á a activação de um ou mais Centros de Recolha de Informação, conforme decisão 

do MP e sob responsabilidade da PJ e do INML;  

Os cadáveres que se encontrem em Hospitais de Campanha ou Postos Médicos  

Avançados são encaminhados para ZRnM desenrolando-se, a partir daí, os procedimentos 

previstos no fluxograma;  

Para os cadáveres que se encontrem em estabelecimentos hospitalares e demais unidades de 

saúde e decorrentes do incidente, adoptam-se os procedimentos habituais de validação de 

suspeita de crime, identificação de cadáver e de confirmação do óbito. Estes estabelecimentos 

constituem-se automaticamente como ZRnM pelo que, após cumprimento das formalidades 

legais internas e autorização do MP, o cadáver será transportado para o NecPro;  
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Para os cadáveres que se encontrem em estabelecimentos hospitalares e demais unidades de 

saúde mas que decorram de patologias anteriores ao incidente, adoptam-se os procedimentos 

habituais de verificação do óbito e, após cumprimento das formalidades legais internas, o 

cadáver poderá ser libertado para a família;  

Compete às entidades gestoras das ZRnM e dos NecPro fornecer ao MP a informação sobre 

vítimas falecidas, incluindo dados sobre o número de mortes verificadas, de mortos identificados 

ou por identificar, bem como a informação sobre as estruturas organizativas instaladas para a 

intervenção nesses domínios. A transmissão e divulgação desta informação far-se-á com 

respeito pelo segredo de justiça, pelo segredo médico, pelo dever de reserva profissional e pelo 

princípio da necessidade de conhecer;  

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

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

sepultura comum, assegurando-se a identificabilidade dos mesmos, até à posterior inumação ou 

cremação individual definitiva;  

As necessidades de transporte de pessoas e equipamento serão supridas pela Área de 

Intervenção de Logística, de acordo com os meios disponíveis;  

O apoio psicológico aos familiares das vítimas e elementos das equipas de intervenção será 

efectuado de acordo com os procedimentos definidos para as respectivas Áreas de Intervenção.  
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11 PROTOCOLOS 

A Câmara de Guimarães, até à data não estabeleceu qualquer protocolo de cooperação com 

entidades ou empresas, no entanto estabeleceu contactos com algumas associações, 

instituições de solidariedade social com o intuito de alojar pessoas em caso de um acidente 

grave. 

Estabeleceu ainda contactos com empresas de construção civil para conhecer os meios e 

recursos disponíveis e o preço/hora do aluguer de algumas máquinas. 

O que se tem verificado nos últimos anos, é que sempre que há a necessidade de cooperação 

entre as empresas e a Câmara com o intuito de socorrer as pessoas e evitar danos maiores, há 

por parte destas uma estreita cooperação. 

O inventário e o contacto das instituições contactadas e das empresas de construção civil 

encontram-se no ponto 1 e 2 da Secção III, Parte IV. 

A Câmara de Guimarães estabeleceu protocolos de colaboração com as Associações 

Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e de Caldas das Taipas. 
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