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Parecer da Câmara Municipal 

De forma a complementar o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Barrancos já 

executado, a Câmara Municipal de Barrancos em sua reunião de 26/08/2009 deliberou dar 

parecer favorável ao Plano Prévio de Intervenção da Festa em Honra da Nossa Senhora da 

Conceição de Barrancos. 

 

Barrancos, 26 de Agosto de 2009 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Barrancos 

 

Dr. António Pica Tereno 
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Parecer da Comissão Municipal de Protecção Civil 

De forma a complementar o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Barrancos já 

executado, a Comissão Municipal de Protecção Civil de Barrancos em sua reunião de 

18/08/2009 deliberou dar parecer favorável ao Plano Prévio de Intervenção da Festa em Honra 

da Nossa Senhora da Conceição de Barrancos. 

Barrancos, 18 de Agosto de 2009 

 

Os membros da Comissão 

___________________________________ 

António Pica Tereno, CMB 

 

___________________________________ 

Nelson Caçador Rodrigues, BVB 

 

___________________________________ 

Marco António Ventura, GNRB 

 

___________________________________

André Elvira Carvalho, JFB 

 

___________________________________ 

Maria Felicidade Ortega, ASM 

 

___________________________________ 

João Guerreiro, CSB 

 

___________________________________ 

Rui Ruivo, ULSBA 

 

___________________________________ 

Maria de Fátima Marques, ISS 
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1. Introdução 

O Plano Prévio de Intervenção (PPI) das Festas em Honra da Nossa Senhora da Conceição para 

o Concelho de Barrancos, é um instrumento que os Serviços de Protecção Civil Municipal 

passam a dispor para o desencadeamento de operações de protecção civil, com vista a 

possibilitar uma unidade de direcção e controlo, para a coordenação das acções a desenvolver 

e gestão de meios e recursos mobilizáveis, face a um acidente grave, catástrofe ou calamidade, 

tendo em vista minimizar os prejuízos e perdas de vida e restabelecimento da normalidade 

(Mapa 1). 

Um plano prévio de intervenção destina-se a complementar os planos de emergência de 

carácter geral (que prevêem o inventário e normas de mobilização dos diversos meios e 

recursos gerais disponíveis em cada âmbito territorial e administrativo), incorporando os 

aspectos específicos de certos riscos de acidentes graves ou catástrofes, das vulnerabilidades 

das populações, das medidas de protecção e as entidades e meios concretos em função da 

área territorial passível de ser afectada pela fonte de perigo para a qual o plano é preparado. 

O Director do Plano é o Presidente da Câmara, ou nas suas faltas e impedimentos o Vereador 

com o pelouro da protecção civil. 

As Festas de Barrancos em honra de Nossa Senhora da Conceição e cuja origem remonta ao 

século XVIII, são anualmente o ponto alto da tradição, dos reencontros, das festividades e da 

animação desta Vila. 

“(…) E há os toirû. Ligados a antigos cultos marcam a adolescência de todos e enchem as 

sociedades de histórias que vêem o tempo passar. 

(…) Recua à mais longínqua memória, do chão, no chão da praça, praça onde chegava o centro 

da vila, o tempo em que esta começou a receber essa parte da festa. De vibração e partilha. 

Até aos anos 50, no chão só estavam os toureiros e pouco mais. 

Até os anos 70 os toirû começavam o caminho para a tomatada, com que são frito são lusco 

fusco, no campo. Aí se iniciava o encierro e os animais eram trazidos em estampido até à 

praça, onde mão hábil os laçava e punha no curro. 
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A partir do final dos anos 70 começaram a ser lançados da carrinha e subir a ladeira açulados 

pelo povo até à praça que, com gente por todo o lado, os recebe e aprecia (…).” (António Eloy – 

1999). 

 

2. Objectivos Gerais  

O Plano Prévio de Intervenção das Festas em Honra da Nossa Senhora da Conceição tem como 

principais objectivos:  

- Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à 

minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe; 

− Definir as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, serviços e 

estruturas a empenhar em operações de protecção civil; 

− Definir a unidade de direcção, coordenação e comando das acções a desenvolver; 

− Coordenar e sistematizar as acções de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de 

intervenção das entidades intervenientes; 

− Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe; 

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

catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade; 

− Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 

coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que 

a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique; 

− Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão 

necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 

− Promover a informação das populações através de acções de sensibilização, tendo em vista a 

sua preparação, a assumpção de uma cultura de auto-protecção e o entrosamento na 

estrutura de resposta à emergência. 
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3. Âmbito de Aplicação 

O disposto no presente Plano é aplicável ao perímetro urbano do Concelho de Barrancos e 

aplica-se no período em que decorrem as Festas em Honra da Nossa Senhora da Conceição, 

entrando em vigor às 00h00m do dia 28 de Agosto e cessando às 23h59m do dia 31 de Agosto. 

 

4. Missão 

Efectuar o acompanhamento do evento, em estreita articulação com os diferentes agentes de 

Protecção Civil, de forma a assegurar a direcção e coordenação das operações de Protecção 

Civil e das medidas excepcionais de emergência na iminência ou ocorrência de um 

acidente/incidente grave. 

 

5. Responsabilidades  

O presente plano é da responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara de Barrancos, director e 

responsável pelo seu accionamento e pela activação das medidas adequadas à gestão das 

operações de emergência em caso de acidente grave. Encontram-se sob a sua direcção e 

coordenação todos os serviços da câmara que auxiliam para uma maior eficácia de resposta 

em situação de emergência. 

 

6. Critérios para a activação do plano  

O Plano Prévio de Intervenção é activado quando existe necessidade de adoptar medidas 

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

protecção civil, ou seja, quando existe a eminência ou a ocorrência de uma situação de 

acidente grave, da qual se prevejam danos elevados para as populações, que justifiquem a 

adopção imediata de medidas excepcionais de prevenção, planeamento e informação. 
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7. Entidades Envolvidas  

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

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

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

definidos. 

As entidades envolvidas são: 

- Serviço Municipal de Protecção Civil de Barrancos; 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barrancos; 

- Comando Territorial da GNR de Barrancos; 

- Junta de Freguesia de Barrancos; 

- Centro de Saúde de Barrancos; 

- Comissão das Festas de Barrancos; 

- Empresa Pirotécnica; 

- Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja 

 

8. Identificação dos Períodos Críticos das Festas 1 

Consideram-se períodos críticos todos os momentos em que se realizam 

determinados eventos, que pela sua natureza, envolvem a presença de um elevado 

número de pessoas numa determinada área e consequentemente tornam difícil a 

circulação das viaturas de emergência pelos respectivos corredores. 

A seguir serão apresentados todos os pontos críticos durante o período de festas. 

Dia 28 de Agosto 

 Inicio das Festas com a Banda Filarmónica Fim de Século, de Barrancos entre as 8h00 e 

as 11h00 - ruas da Vila (Mapa 3). 

                                                             
1 Todos os anos será anexado ao PPI o Programa das Festas (Anexo E) 
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 Missa Solene na Igreja Matriz de Barrancos (no final são divulgados os nomes dos 

elementos da próxima Comissão de Festas para o próximo ano) entre as 11h00 e as 

12h00 – Praça da Liberdade, Praça do Município (Mapa 4). 

  Procissão em Honra de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Barrancos entre as 

18h00 e as 20h00 – ruas da Vila (Mapa 5). 

 Espectáculo musical, no recinto da praça de touros (entrada livre) entre as 22h00 e as 

24h00 – Praça da Liberdade (Mapa 6). 

 Baile, no recinto do Quintalão de Festas entre as 24h00 e as 6h00 – Rua das Fontainhas 

(Mapa 7). 

 

Dia 29 de Agosto  

 1º Encerro dos touros entre as 8h00 e as 9h30 – Rua da Igreja e Praça da Liberdade 

(Mapa 8). 

 Arruada musical entre as 16h30 e as 17h00 – Rua 1º de Dezembro (Miradouro), Largo 

de Montes Claros, Rua das Forças Armadas, Rua da Boavista, Rua Jerónimo Vasques, 

Rua da Igreja Praça da Liberdade (Mapa 9). 

 Corrida de Touros entre as 18h00 e as 19h30 – Praça da Liberdade (Mapa 10). 

 Espectáculo musical, no recinto da praça de touros (entrada livre) entre as 22h00 e as 

24h00 – Praça da Liberdade (Mapa 6). 

 Baile, no recinto do Quintalão de Festas entre as 24h00 e as 6h00 – Rua das Fontainhas 

(Mapa 7). 

 

Dia 30 de Agosto 

 2º Encerro dos touros entre as 8h00 e as 9h30 – Rua da Igreja e Praça da Liberdade 

(Mapa 8). 

 Corrida de Touros entre as 18h00 e as 19h30 – Praça da Liberdade (Mapa 10). 

  Espectáculo musical, no recinto da praça de touros (entrada livre) entre as 22h00 e as 

24h00 – Praça da Liberdade (Mapa 6). 

 Baile, no recinto do Quintalão de Festas entre as 24h00 e as 6h00 – Rua das Fontainhas 

(Mapa 7). 
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Dia 31 de Agosto 

 3º Encerro dos touros entre as 8h00 e as 9h30 – Rua da Igreja e Praça da Liberdade 

(Mapa 8). 

 Corrida de Touros entre as 18h00 e as 19h30 – Praça da Liberdade (Mapa 10). 

 Espectáculo musical, no recinto da praça de touros (entrada livre) entre as 22h00 e as 

24h00 – Praça da Liberdade (Mapa 6). 

 Baile, no recinto do Quintalão de Festas entre as 24h00 e as 6h00 – Rua das Fontainhas 

(Mapa 7). 
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1. Conceito de actuação 

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

emergência de protecção civil, definindo a missão, tarefas e responsabilidades dos diversos 

agentes, organismos e entidades intervenientes e identificando as respectivas regras de 

actuação. 

 O Presidente da Câmara Municipal de Barrancos é o Director do Plano Prévio de Intervenção, 

sendo também a autoridade máxima ao nível da protecção civil municipal. 

Nas competências e responsabilidades que lhe são atribuídas por lei, o Presidente da Câmara 

Municipal, deve criar condições para que seja dada uma resposta rápida, eficaz e coordenada 

dos meios e recursos disponíveis no concelho, de forma a prevenir e atenuar os riscos e seus 

efeitos e repor a normalidade no mais curto espaço de tempo. 

 

1.1.  Comissões de Protecção Civil  

De acordo com a Lei 65/2007 de 12 de Novembro, a Comissão Municipal de Protecção Civil 

(CMPC) tem como missão assegurar que todas as entidades e instituições de âmbito municipal 

imprescindíveis às operações de protecção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou 

decorrentes de acidentes graves se articulem entre si, garantindo os meios considerados 

adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto. 

Os membros que constituem a CMPC são os seguintes: 

a. Presidente da Câmara Municipal de Barrancos; 

b. 2ºComandante dos Bombeiros Voluntários de Barrancos; 

c. Comandante do Comando Territorial da GNR de Barrancos; 

d. Autoridade de Saúde do Município de Barrancos; 

e. Director do Centro de Saúde de Barrancos; 

f. Um elemento da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo; 

g. Um representante dos Serviços de Segurança Social e Solidariedade; 

h. Presidente da Junta de Freguesia de Barrancos; 

Esta Comissão tem como competências accionar a elaboração do PPI, acompanhar a sua 

execução e aprová-lo, acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção 
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civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos; determinar o accionamento dos planos, 

quando tal se justifique; garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC 

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

meios necessários ao desenvolvimento das acções de protecção civil; difundir comunicados e 

avisos às populações e às instituições, incluindo os órgãos de comunicação social.  

O local principal de funcionamento da CMPC tem morada no edifício dos Paços do Concelho de 

Barrancos, e em alternativa a sede dos Bombeiros Voluntários de Barrancos. 

 

1.2.  Serviços Municipais de Protecção Civil  

O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) é responsável pela prossecução das actividades 

de protecção civil no âmbito municipal, sendo este dirigido pelo Presidente da Câmara 

Municipal, com a faculdade de delegação no vereador por si designado. 

Compete ao SMPC assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de 

protecção civil, bem como centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida relativa à 

protecção civil municipal. 

Neste contexto e em situação de acidente grave o SMPC acciona de imediato a Comissão 

Municipal de Protecção Civil, para coordenar e acompanhar as acções de gestão de 

emergência. 

 

1.3.  Junta de Freguesia 

A Junta de Freguesia tem o dever de colaborar com o Serviço Municipal de Protecção Civil, 

prestando toda a ajuda que lhe for solicitada, no âmbito das suas atribuições e competências, 

próprias ou delegadas. 

 

1.4.  Comissão de Festas  

A Comissão de Festas tem o dever de colaborar na prossecução dos fins da protecção civil, 

observando as disposições preventivas das leis e regulamentos, acatando ordens, instruções e 

conselhos dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna e pela protecção civil e 
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satisfazendo prontamente as solicitações que justificadamente lhe sejam feitas pelas 

entidades competentes.  

 

1.5.  Empresa Pirotécnica 

A Empresa de Pirotecnia tem o dever de assegurar todas as condições de segurança nas fases 

pré, durante e pós lançamento do fogo-de-artifício.  

 

2. Execução do Plano 

O Presidente do CMPC, no âmbito da direcção e coordenação das operações de Protecção 

Civil, assegura a coordenação do PPI nas fases: antes da emergência, durante a emergência e 

após a emergência. 

Na iminência ou ocorrência de acidente, durante o evento, com prejuízo em vidas, bens ou 

qualidade do ambiente que exijam a direcção e coordenação de operações de socorro, o 

Serviço Municipal de Protecção Civil, desencadeará as acções previstas no presente Plano. 

No âmbito deste plano, e de acordo com o definido no Plano Municipal de Emergência, o 

sistema de aviso, alerta e informação será desencadeado à ordem do Presidente da Câmara 

Municipal, decorrente da informação proveniente da Autoridade Nacional de Protecção Civil 

(CDOS Beja), ou por proposta do Serviço Municipal de Protecção Civil. 

 

3. Áreas Operacionais 

Sempre que ocorra um acidente, 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 de Sinistro – marca o local do sinistro e é de acesso restrito às forças de 1ª intervenção 

de socorro e salvamento; 

Zona de Apoio – cerca a envolvente de exclusividade à actuação das diferentes forças 

operacionais; 

Zona de Concentração – acesso livre. 
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4. Acções a Desenvolver Pelas Entidades e Organismos 

4.1.  Serviço Municipal de Protecção Civil 

Antes do evento: 

 Desenvolver capacidades operativas e dotar-se dos meios necessários, em ordem a 

aumentar as condições de resposta a uma emergência no âmbito do evento e à 

possível activação da CMPC; 

 Rever as normas e procedimentos operacionais, adaptando-as, de acordo com as 

funções que lhe estão delegadas; 

 Prever a constituição de um Posto de Comando, com ligações privilegiadas entre todos 

os Agentes de Protecção Civil. 

Durante o evento: 

 Assegurar e garantir as comunicações com as várias estruturas operacionais do CDOS 

de Beja. 

Durante a Emergência (Fase de Socorro): 

Fase imediata 

 Intervir imediatamente, em conformidade com as normas previstas neste Plano; 

 Manter actualizado o mapa de meios e recursos disponíveis; 

 Activar os canais de comunicação internos e externos, tratar toda a informação 

recebida e difundir para todos os Agentes de Protecção Civil intervenientes, o ponto 

de situação; 

 Informar em permanência o CDOS de Beja da situação e a sua provável evolução. 

 

Fase sustentada 

 Activar a estrutura de âmbito Distrital em função do agravamento da situação e 

incapacidade de controlo da mesma; 
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 Intervir e colaborar nas operações em curso, nomeadamente: apoio e informação às 

populações e potenciais atingidos; avaliação e registo de danos; 

 Propor a activação, parcial ou total, da CMPC, se necessário, actuando de acordo com 

as normas do seu funcionamento. 

Depois da Emergência (Fase de recuperação): 

 Promover a avaliação, com todos os elementos do CMPC, do desempenho das diversas 

entidades e intervenientes e recolher ensinamentos para as actuações futuras; 

 Promover as acções de avaliação de perdas e danos; 

 Coordenar os esforços de recuperação e as necessidades logísticas com as entidades e 

organismos de suporte às acções a desenvolver para reposição da normalidade; 

 Elaborar relatório final, sobre a ocorrência, a enviar à Autoridade Nacional de 

Protecção Civil através do CDOS, com as respectivas conclusões e recomendações, se 

as houver. 

 

4.2.  Outras Entidades e Organismos 

Antes do evento: 

 Desenvolver capacidades operativas e dotar-se dos meios necessários de forma a 

aumentar as condições de resposta a uma emergência; 

 Colaborar, com outras entidades e organismos, nas acções e tarefas a desempenhar de 

forma a assegurar a coesão dos trabalhos. 

Durante a Emergência (Fase de socorro): 

Fase imediata 

 Intervir imediatamente em conformidade com o previsto no respectivo PPI e activar as 

normas e procedimentos internos para o efeito; 

 Activar os canais de comunicação internos e externos. 

Fase sustentada 
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 Manter a direcção e coordenação das respectivas equipas até ser declarado o regresso 

à normalidade. 

Depois da Emergência (Fase de recuperação): 

 Promover as acções de avaliação de perdas e danos internos e externos e de 

necessidade de reposição de meios e recursos utilizados; 

 Colaborar nos esforços de recuperação e no levantamento das necessidades logísticas 

com as outras entidades e organismos de suporte às acções a desenvolver. 

 

5. Operações de Socorro e Salvamento 

As operações de socorro e salvamento são da responsabilidade da Corporação de Bombeiros 

Voluntários de Barrancos, que consiste num dispositivo de 14 elementos da componente 

operacional (5 elementos são de prevenção de incêndio) e 1 elemento do comando por dia. 

Em seguida apresenta-se a tabela com o dispositivo de socorro e salvamento dos BVB durante 

alguns eventos. 

C
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Viatura N.º de 
Elementos 

Dia  Hora 
Zona de 

Intervenção 
Evento 

Tipo Quantidade 

_ _ 4 
28-08-

2011 
18:00h/20:00h 

Percurso da 
Procissão 

Procissão 

Ambulância 2 6 
29-08-
2011 

8:00h/9:00h 
Praça da 

Liberdade 
Encerro 

Ambulância 2 6 18:00h/19:30h 
Praça da 

Liberdade 
Tourada 

Ambulância 2 6 
30-08-
2011 

8:00h/9:00h 
Praça da 

Liberdade 
Encerro 

Ambulância 2 6 18:00h/19:30h 
Praça da 

Liberdade 
Tourada 

Ambulância 2 6 
31-08-
2011 

8:00h/9:00h 
Praça da 

Liberdade 
Encerro 

Ambulância 2 6 18:00h/19:30h 
Praça da 

Liberdade 
Tourada 

 

Tabela 1 – Dispositivo de Socorro e Salvamento (Fonte: Bombeiros Voluntários de Barrancos) 
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6. Segurança de Pessoas e Bens 

A segurança de pessoas e bens é da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana, que 

consistindo num dispositivo que abaixo se descreve (Tabela 2), posicionados estrategicamente 

pela localidade e que farão a segurança dos locais considerados nevrálgicos em particular e em 

toda a área onde o evento irá decorrer, em especial nos locais dos espectáculos, tourada, baile 

e vias interditas à circulação e estacionamento. 

Dia 
Horário 

Composição 
Origem dos 

Militares 
Missão Localização 

Inicio Fim 

28 - Domingo 
16:00 h 24:00 h 2 Militares 

PT 
Barrancos 

Ocorrências   

18:00 h 24:00 h 2 Militares Reforço Policiamento Vila 

29 - Segunda-Feira 

00:00 h 6:00 h 2 Militares Reforço Policiamento   

00:00 h 6:00 h 4 Militares 
PT 

Barrancos 
Baile Quintalão 

00:00 h 4:00 h 1 Binómio Reforço Policiamento Vila 

00:00 h 8:00 h 2 Militares 
PT 

Barrancos 
Ocorrências Vila/Suburbios 

2:00 h 8:00 h PIR Reforço Policiamento   

8:00 h 16:00 h 2 Militares 
PT 

Barrancos 
Ocorrências   

16:00 h 24:00 h 2 Militares 
PT 

Barrancos 
Ocorrências   

18:00 h 24: 00 h 2 Militares Reforço Policiamento Vila/Suburbios 

30 - Terça-Feira 

00:00 h 6:00 h 2 Militares Reforço Policiamento Vila 

00:00 h 6:00 h 4 Militares 
PT 

Barrancos 
Baile Quintalão 

00:00 h 4:00 h 1 Binómio Reforço Policiamento Vila 

00:00 h 8:00 h 2 Militares 
PT 

Barrancos 
Ocorrências Vila/Suburbios 

8:00 h 16:00 h 2 Militares 
PT 

Barrancos 
Ocorrências   

16:00 h 24:00 h 2 Militares 
PT 

Barrancos 
Ocorrências   

18:00 h 24: 00 h 2 Militares Reforço Tourada Vila/Suburbios 

31 - Quarta-Feira 

00:00 h 6:00 h 2 Militares Reforço Policiamento Vila 

00:00 h 6:00 h 4 Militares 
PT 

Barrancos 
Baile Quintalão 

00:00 h 8:00 h 2 Militares 
PT 

Barrancos 
Ocorrências Vila/Suburbios 

8:00 h 16:00 h 2 Militares 
PT 

Barrancos 
Ocorrências   

16:00 h 24:00 h 2 Militares 
PT 

Barrancos 
Ocorrências   

18:00 h 24: 00 h 2 Militares Reforço Tourada Vila/Suburbios 
Tabela 2 – Dispositivo da GNR (Fonte: Guarda Nacional Republicana de Barrancos) 
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7. Acessibilidades e Parqueamento Automóvel 

A acessibilidade e parqueamento automóvel é da responsabilidade da GNR, com o apoio do 

SMPC. Durante o período das Festas são efectuadas as alterações que se descrevem 

seguidamente. 

O trânsito fica condicionado nas seguintes ruas: 

Rua 1º de Dezembro até a Papelaria Branquinho, Rua São João de Deus, Largo de Montes 

Claro, Rua da Forças Armadas, Rua da Praça, Praça da Liberdade, Praça do Município, Rua de 

São Sebastião, Rua da Igreja até à Junta de Freguesia, Rua da Boavista até à Rua Jerónimo 

Vasques, Rua 1º de Maio, Rua das Fontainhas (Mapa 11). 

Os residentes estão autorizados a entrar e sair desta área. 

Durante este período é permitida a venda ambulante em locais previamente identificados, o 

que poderá gerar algum conflito na circulação de pessoas e veículos em certas horas do dia, 

sendo por isso necessário ter este aspecto em conta (Mapa 12). 
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Área de Intervenção 
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1.  Áreas de Intervenção 

Espectáculos 

Os locais onde se realizam os espectáculos, pelas suas características são locais de grande 

concentração de pessoas, onde por vezes acabam por se cometer alguns excessos, devendo 

considerar-se estes locais de Alto Risco. 

Encerros/Touradas 

Os encerros e as touradas fazem parte da tradição local e desde sempre fazem parte das 

Festas em Honra da Nossa Senhora da Conceição. Sendo os locais onde decorrem 

considerados de Alto Risco. 

Fogo-de-artifício 

Não sendo o local de lançamento de fogo-de-artifício, durante os quatros dias em que 

decorrem as Festas, um local isolado e visto que estamos no Verão e na Fase CHARLIE (1 de 

Junho a 30 de Setembro), considera-se um local de Alto Risco. 

 

2. Área de Intervenção Particular  

Com o objectivo de facilitar a gestão de emergência, a Vila de Barrancos foi seccionada em 

cinco zonas e respectivos percursos os quais deverão ser utilizados pelo Bombeiros e pela 

População em caso de emergência. 

Em caso de emergência os Bombeiros deverão utilizar os seguintes percursos: 

Zona A – Praça da Liberdade onde decorrem os espectáculos taurinos e musicais. 

Considerando-se este local, devido à elevada concentração de pessoas, de Alto Risco durante 

todos os dias da Festa.  

Em caso de emergência os Bombeiros deverão utilizar um dos dois percursos (Mapa 13): 

 Percurso 1 - Praça da Liberdade, seguindo para Rua da Igreja, Rua da Bica, sentido 

Moura.  

 Percurso 2 – Praça da Liberdade, seguindo para a Rua da Praça, Rua Forças Armadas, 

Rua 1º de Maio, Rua das Fontainhas, Rua de Moçambique, Rua Duque de Cadaval, Rua 

do Lagar sentido Moura. 
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Zona B – Rua Dr. Higino de Sousa (Zona B1) e Rua do Cerro (Zona B2) onde se encontram os 

bares de maior afluência. Pelas suas características estes locais são considerados de Médio 

Risco.  

Em caso de emergência os Bombeiros deverão utilizar (Mapa 14): 

Zona B1 (Rua Higino de Sousa): 

 Percurso B1 - Rua Dr. Higino de Sousa, Rua de Moçambique, Rua Duque de Cadaval, 

Rua do Lagar sentido Moura; 

Zona B2 (Rua do Cerro): 

 Zona B2/Percurso B2 - Rua do Cerro, Rua de Moçambique, Rua Duque de Cadaval, Rua 

do Lagar sentido Moura. 

 

Zona C – Rua 1º de Dezembro (desde o Miradouro), Largo de Montes Claros, Rua das Forças 

Armadas e Rua da Praça, por ser uma zona de passagem estes locais são considerados de 

Médio Risco.  

 Em caso de emergência os Bombeiros deverão utilizar um dos dois percursos (Mapa 15): 

 Percurso 1 – Rua das Forças Armadas, Largo de Montes Claros, Rua 1º de Dezembro, 

Rotunda Sentido Moura. 

 Percurso 2 – Rua da Praça, Rua Forças Armadas, Rua 1º de Maio, Rua das Fontainhas, 

Rua de Moçambique, Rua Duque de Cadaval, Rua do Lagar sentido Moura.  

 

Zona D – Rua das Fontainhas – Quintalão de Festas, onde se realizam os bailes durante os 

quatro dias de Festa, é um local de grande concentração de pessoas por isso considera-se uma 

zona de Alto Risco.  

Em caso de emergência os Bombeiros deverão utilizar (Mapa 16): 

 Percurso 1 - Rua das Fontainhas, Rua de Moçambique, Rua Duque de Cadaval, Rua do 

Lagar sentido Moura  
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Zona E – Rua das Fontainhas, local onde se realiza o lançamento de fogo-de-artifício, pelas 

suas características este espaço deve ser considerada de Alto Risco.  

Em caso de acidente os Bombeiros deverão utilizar (Mapa 17):  

 Percurso 1 - Rua das Fontainhas, Rua de Moçambique, Rua Duque de Cadaval, Rua do 

Lagar sentido Moura . 

 

Em caso de emergência a população deverá utilizar os seguintes percursos:  

Zona A – Praça da Liberdade onde decorre os espectáculos taurinos (Zona A1 e A2) e musicais 

(A3 e A4). Considerando-se este local, devido à elevada concentração de pessoas, de Alto 

Risco durante todos os dias da Festa.  

Em caso de emergência a População deverá utilizar um dos seguintes percursos: 

Zona A1 (No interior da Praça enquanto decorrem os espectáculos taurinos – Mapa 18):  

 Percurso 1 - Rua da Praça/Rua das Forças Armadas ou Rua 1º de Maio ou Rua da 

Boavista;  

 Percurso 2 – Rua da Igreja/Travessa sem nome. 

Zona A2 (Nos Tabuados enquanto decorrem os espectáculos taurinos – Mapa 19): 

 Percurso 1 - Rua da Igreja/Travessa sem nome; 

 Percurso 2 – Praça do Município/Cónego de Almeida ou Rua de São Sebastião; 

 Percurso 3 – Rua da Igreja/Rua da Boavista ou Rua 1º de Maio; 

 Percurso 4 – Rua da Praça/Rua das Forças Armadas ou Rua 1º de Maio. 

Zona A3 (No interior da Praça enquanto decorrem os espectáculos musicais – Mapa 20): 

 Percurso 1 - Rua da Igreja/ Travessa sem nome; 

 Percurso 2 – Praça do Município/Cónego de Almeida ou Rua de São Sebastião; 

 Percurso 3 – Rua da Igreja/Rua da Boavista ou Rua 1º de Maio; 
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 Percurso 4 – Rua da Praça/Rua das Forças Armadas ou Rua 1º de Maio. 

Zona A4 (Nos Tabuados enquanto decorrem os espectáculos musicais – Mapa 21): 

 Percurso 1 - Rua da Igreja/ Travessa sem nome; 

 Percurso 2 – Praça do Município/Cónego de Almeida ou Rua de São Sebastião; 

 Percurso 3 – Rua da Igreja/Rua da Boavista ou Rua 1º de Maio; 

 Percurso 4 – Rua da Praça/Rua das Forças Armadas ou Rua 1º de Maio. 

 

Zona B – Rua Dr. Higino de Sousa (Zona B1) e Rua do Cerro (Zona B2) onde se encontram os 

bares de maior afluência. Pelas suas características estes locais devem ser considerado de 

Médio Risco. 

Em caso de emergência a População deverá utilizar um dos seguintes percursos (Mapa 22): 

Zona B1 (Rua Higino de Sousa): 

 Percurso 1 – Rua Higino de Sousa/Rua das Fontainhas ou Rua Sem Nome; 

 Percurso 2 – Rua Higino de Sousa/Rua 1º de Dezembro ou Largo de Montes Claro. 

Zona B2 (Rua do Cerro): 

 Percurso 1 – Rua do Cerro ou Rua de Moçambique ou Rua 1º de Dezembro. 

 

Zona D – Rua das Fontainhas – Quintalão de Festas, onde se realizam os bailes durante os 

quatro dias de Festa, é um local de grande concentração de pessoas por isso considera-se uma 

zona de Alto Risco. 

Em caso de emergência a População deverá utilizar o seguinte percurso (Mapa 23): 

 Percurso 1 – Rua das Fontainhas ou Rua Sem Nome ou Rua 1º de Maio. 
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3. Riscos Inerentes  

Um evento desta natureza implica necessariamente alguns riscos como: 

 Incêndio/queda dos Tabuados, ameaça de bomba (actos terrorista), distúrbios que 

possam causar situações de pânico, devido a grande concentração de pessoas 

especialmente, na Praça da Liberdade, Rua da Praça, Quintalão de Festa (Rua das 

Fontainhas); Rua Higino de Sousa e Rua do Cerro; 

 Problemas de acidentes/bloqueios nos locais de estacionamento; 

 Falha de corrente eléctrica que origine um “apagão”; 

 Situações no âmbito da saúde pública como por exemplo, intoxicações alimentares. 

 

4. Riscos Naturais  

Tendo em conta que a Festa em Honra da Nossa Senhora da Conceição se realiza no mês de 

Agosto e que Barrancos se situa numa região com temperaturas elevadas nos meses de Verão, 

temperatura média da máxima no mês de Agosto de 32.6ºC (Normais Climatológicas 1971-

2000, Beja), há uma forte probabilidade de ocorrer uma onda de calor nos dias festivos. 

“Uma onda de calor caracteriza-se por temperaturas máximas superiores à média usual para a 

época, durante um período longo de dias. Sem as devidas precauções pode provocar lesões 

irreversíveis, devido à desidratação, e, em alguns casos, levar à morte.” 

Visto que a afluência de pessoas ao recinto da Tourada começa por volta das 13 horas e 

havendo uma maior ingestão de álcool por parte de algumas, eventuais situações de 

desidratação e/ou golpe de calor podem ocorrer (Anexo B). 

 

5. Avaliação do Risco de Incêndio nos Edifícios na Área Envolvente aos 

Tabuados 

A área envolvente aos Tabuados é constituída essencialmente por dez edifícios com 

características diferentes: 

 Igreja Matriz, Casa Paroquial, Edifício da Caixa Geral de Depósito, Casas Particulares 

(3), Edifício da Repartição das Finanças/Cartório Notarial e Registo Civil e Predial e  
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 Edifício da Torre do Relógio (CTT e ABPD) são edifícios que devem ser considerados de 

Médio Risco. 

 Sociedade Recreativa Artística Barranquense, Café Central e Sociedade União 

Barranquense devido à actividade exercida devem ser considerados de Alto risco. 

 

6. Hipóteses 

As hipóteses assumidas, para efeitos deste plano, são a ocorrência de acidentes/incidentes 

graves passíveis de afectarem o normal funcionamento das actividades previstas na festa, 

podendo provocar danos humanos e/ou materiais. 

 

Hipótese 1 

Ocorrência em áreas perfeitamente delimitadas e de reduzida dimensão. Os Agentes de 

Protecção Civil (APC), nomeadamente as estruturas operacionais de 1ª intervenção, 

encontram-se em condições de promover a sua gestão. 

Hipótese 2 

Ocorrência circunscrita a zona ou zonas delimitadas, mas implicando perigo e ameaça para 

pessoas e bens, obrigando à eventual evacuação de pessoas, cortes sectoriais de vias de 

acesso e abertura de corredores de emergência. Implica eventuais reforços de meios para as 

operações de emergência. 

Hipótese 3 

Ocorrência declarada e generalizada afectando pessoas, bens e ambiente, implicando o corte 

de acessos rodoviários, a evacuação de participantes e/ou espectadores, a definição de 

corredores de emergência e a identificação de prioridades em termos do combate ao sinistro. 

Implica acções conjuntas entre várias entidades e ainda a necessidade de reforço com meios 

externos ao município, para apoio e ajuda nas operações de emergência. A Comissão 

Municipal de Protecção Civil (CMPC) é activada total ou parcialmente, podendo a coordenação 

geral passar para os escalões superiores de Protecção Civil. 
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Parte IV                    

Informação Complementar 
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1. Lista de Contactos  

Este Plano inclui, em anexo, uma listagem de contactos com nome, endereço, fax, telefones 

(fixo e móvel), e e-mail das entidades intervenientes no plano. Estas entidades deverão 

informar o Director do Plano de qualquer mudança (Anexo D2). 

 

2. Lista de controlo de actualizações do Plano 

A lista de controlo de actualizações do plano (Tabela 3), tem como objectivo identificar, de 

forma expedita para quem a consulta, as alterações que foram introduzidas no plano. 

ANO Número da Versão Identificação da Actualização Data da Actualização 

2010 2 Cartazes  

2011 3 Cartazes  

2012    

Tabela 3 – Lista de Controlo de Actualizações do Plano (Fonte: Cadernos técnicos PROCIV – 3 – Manual 

de apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Protecção Civil) 

 

3. Lista de registo de exercícios do Plano  

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

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

manutenção da eficácia do plano e das organizações intervenientes (Tabela 4). 

Tipo de 

Exercício 

(CPX ou 

LivEX) 

Cenário Local Data 

Agentes, 

Organismos e 

Entidades 

Envolvidas 

Meios e 

Recursos 

Envolvidos 

Ensinamentos 

Recolhidos para 

Futuras Revisões do 

Plano 

       

       

Tabela 4 – Lista de Registo de Exercícios do Plano (Fonte: Cadernos técnicos PROCIV – 3 – Manual de 

apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Protecção Civil) 

 

                                                             
2 O Anexo D é uma parte reservada do PPI  
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1. Lista de distribuição do Plano  

Na Tabela 5 apresenta-se uma listagem das entidades a quem foi assegurada a distribuição do 

plano, designadamente os agentes, organismos e entidades nele mencionados. 

 

N.º de Exemplares Entidade/Organismos 

1 Presidente da Câmara Municipal de Barrancos 

1 Vereador  

8 Comissão Municipal de Protecção Civil 

1 Chefe da DOSU 

Tabela 5 – Lista de Distribuição do Plano (Fonte: CMB; Cadernos técnicos PROCIV – 3 – Manual de apoio 

à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Protecção Civil) 

 

A distribuição do Plano Prévio de Intervenção será assegurada preferencialmente em formato 

digital. Será assegurada a disponibilização pública das componentes não reservadas do plano 

em suportes de tecnologias de informação e comunicação. 
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ANPC (Setembro 2008), Compilação Legislativa, Protecção Civil 1ª Edição; ANPC. 

CMB (2009), Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Barrancos; Câmara 

Municipal de Barrancos. 
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Anexo A - Cartografia 

Mapa 1 – Mapa de Enquadramento Geográfico do Concelho de Barrancos 

Mapa 2 – Mapa do Perímetro Urbano do Concelho de Barrancos – Área de Aplicação 

Mapa 3 – Mapa dos Períodos Críticos entre as 8h00 e as 11h00 – dia 28 de Agosto 

Mapa 4 – Mapa dos Períodos Críticos entre as 11h00 e as 12h00 – Dia 28 de Agosto 

Mapa 5 – Mapa dos Períodos Críticos entre as 18h00 e as 20h00 – Dia 28 de Agosto 

Mapa 6 – Mapa dos Períodos Críticos entre as 22h00 e as 24h00 – Dias 28, 29, 30 e 31 de 

Agosto 

Mapa 7 – Mapa dos Períodos Críticos entre as 24h00 e as 06h00 – Dias 28, 29, 30 e 31 de 

Agosto 

Mapa 8 – Mapa dos Períodos Críticos entre as 08h00 e as 09h30 – Dias 29, 30, e 31 de Agosto 

Mapa 9 – Mapa dos Períodos Críticos entre as 16h30 e as 17h30 – Dia 29 de Agosto 

Mapa 10 – Mapa dos Períodos Críticos entre e as 18h00eas 19h30 – Dias 29,30 e 31 de Agosto 

Mapa 11 – Mapa do Condicionamento de Transito 

Mapa 12 – Mapa dos Locais de Venda Ambulante – dias 28, 29, 30 e 31 

Mapa 13 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona A 

Mapa 14 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona B 

Mapa 15 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona C 

Mapa 16 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona D 

Mapa 17 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona E 

Mapa 18 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona A1 

Mapa 19 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona A2 

Mapa 20 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona A3 
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Mapa 21 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona A4 

Mapa 22 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona B1 e B2 

Mapa 23 – Mapa das áreas de Intervenção Particular – Zona D 
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Anexo B – Medidas de Autoprotecção 3 

ONDAS DE CALOR 

A exposição a calor intenso é uma agressão para o organismo, podendo conduzir a: 

 Desidratação; 

 Agravamento de doenças crónicas; 

 Esgotamento: 

 Golpe de calor.  

Sintomas associados a um esgotamento por calor: 

 Cãibras musculares; 

 Cansaço e fraqueza; 

 Desmaio; 

 Náuseas e vómitos; 

 Respiração rápida e superficial; 

 Grande transpiração; 

 Palidez; 

 Pele fria e húmida; 

 Pulso fraco e rápido; 

 Dor de cabeça. 

 

 

 

                                                             
3 Fonte: Autoridade Nacional de Protecção Civil e Ministério da Saúde 
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Golpe de Calor 

O golpe de calor é a situação mais grave e pode provocar danos irreversíveis à saúde e até 

levar à morte. Os principais sintomas são febre alta, dores de cabeça, tonturas, pulso rápido e 

forte, náuseas, confusão, perda de consciência, contracções musculares e pele vermelha, 

quente e seca, sem suor. Uma vítima de um golpe de calor corre risco de morte. São 

indispensáveis cuidados médicos de emergência. 

 

Em dias de muito calor: 

 Ingira água ou outros líquidos não açucarados com regularidade, mesmo que não sinta 

sede. Pessoas que sofram de epilepsia, doenças cardíacas, renais ou de fígado ou que 

tenham problemas de retenção de líquidos devem consultar um médico antes de 

aumentarem o consumo de líquidos.  

 Se tem idosos em casa incentive-os a beber pelo menos mais um litro de água por dia 

para além da que bebem normalmente. Eles vão rejeitar mas deve insistir.  

 Procure manter-se dentro de casa ou em locais frescos.  

 Em casa, durante o dia, abra as janelas e mantenha as persianas fechadas, de modo a 

permitir a circulação de ar.  

 Durante a noite, abra bem as janelas para que o ar circule e a casa arrefeça.  

 Evite sair à rua nas horas de maior calor, mas se tiver de o fazer, proteja-se usando um 

chapéu ou um lenço.  

 Vista roupas leves de algodão e de cores claras. As cores escuras absorvem maior 

quantidade de calor. 

 Evite usar vestuário com fibras sintéticas ou lã. Provocam transpiração, podendo levar 

à desidratação.  

 Evite fazer exercício físico ou outras actividades que exijam muito esforço.  

 Evite estar de pé durante muito tempo, especialmente em filas e ao sol.  

 Se tiver oportunidade, desloque-se nas horas de maior calor para locais com ar 

condicionado.  
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 Um pequeno duche de água tépida arrefece o seu corpo rapidamente aumentando o 

seu conforto. Se o seu corpo estiver muito quente não deve tomar banho com água 

muito fria.  

O que deve fazer para prevenir os efeitos do calor? 

Hidratação 

 Aumente a ingestão de água com regularidade, mesmo que não sinta sede, ou sumos 

de fruta natural sem açúcar; 

 Atenção aos recém-nascidos, crianças, pessoas idosas e pessoas doentes, porque 

podem não sentir ou não manifestar sede, ofereça-lhes água;  

 Evite as bebidas alcoólicas, gaseificadas, com cafeína, ricas em açúcar ou quentes, 

porque podem provocar desidratação. 

Alimentação 

 Faça refeições leves e mais frequentes;  

 Evite as refeições pesadas, com muita gordura e muito condimentadas. 

Vestuário 

 Use roupa solta, de preferência de algodão, e de cores claras; 

 Use chapéu e óculos escuros (especialmente para pessoas de pele clara). Proteja a 

cabeça das crianças com chapéu de abas. 

Ambiente 

 Permaneça 2 a 3 horas por dia num ambiente fresco ou com ar condicionado, 

sobretudo no caso de crianças, pessoas idosas ou pessoas com doenças crónicas.  

 Evite mudanças bruscas de temperatura; 

 Desloque-se na rua nas horas de menor calor. 

Exposição Solar  

 Evite a exposição directa ao sol, em especial entre as 11h e as 16h; 

 Evite estar em pé ao sol durante muito tempo; 
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 Use um protector solar, com um índice maior ou igual a 15, nos adultos, ou maior ou 

igual a 20, nas pessoas de pele clara e sensível.  
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Anexo C - Fotografias 4 

Construção dos Tabuados 

 

                                                             
4 Fonte: Município de Barrancos 
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Antes do Encerro 
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Durante o Encerro 
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Antes da Tourada 
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Durante a Tourada 
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Depois da Tourada 
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Durante os espectáculos musicais 
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Anexo D – Lista de Contactos  
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Anexo E – Programa da Festa 

Ano 2011 
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