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Parte I - Enquadramento 

geral do plano 
A Parte I destina-se a realizar uma apresentação geral do plano de emergência, 

fundamentando as razões da sua existência, descrevendo o seu modo de interligação 

com outros instrumentos análogos e indicando as condições para a sua ativação. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Emergência de Civil de Sátão (PMEPCS) é um instrumento à 

disposição dos serviços da Câmara Municipal, bem como dos agentes e demais 

entidades e organizações que atuam nas atividades de proteção civil.  

Este plano foi elaborado de acordo com a Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho, 

assim como, orientações emanados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil 

(ANPC) através do seu Manual de Apoio à Elaboração e Operacionalização de 

Planos de Emergência de Proteção Civil (Setembro, 2008), e o disposto na Lei de 

Bases da Proteção Civil (LBPC); Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho.  

 

O PMEPCS é um plano geral e descreve a atuação do sistema municipal de proteção 

civil relativamente às responsabilidades, organização e conceito de operações, em 

caso de resposta a uma emergência resultante da ocorrência de um acidente grave ou 

catástrofe, tendo em vista minimizar os prejuízos e perdas de vidas e assegurar o 

restabelecimento da normalidade. 

 

Neste contexto, os responsáveis municipais e demais agentes de proteção civil e de 

outras entidades e organizações de apoio, deverão conhecer e compreender tudo 

quanto este documento estabelece, nomeadamente no que diz respeito à situação, à 

missão, ao conceito de atuação e às atribuições de cada um, não só durante as 

emergências, mas muito particularmente nas fases de prevenção e preparação, 

cruciais ao eficaz desempenho operacional. 

 

Deste modo, pretende-se que cada interveniente, face ao accionamento do PMEPCS, 

tenha presente sem subsistência de dúvidas, as funções que lhe competem, as 

expectativas geradas quanto ao seu desempenho, bem como as expectativas que 

deve ter relativamente à atuação dos restantes parceiros. 

 

No âmbito do PMEPCS, os responsáveis dos serviços da Câmara Municipal, dos 

agentes de proteção civil e de outras entidades e organizações de apoio, deverão, 

ainda, informar o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) sempre que ocorra 

qualquer alteração que contribua para melhorar a eficácia do PMEPCS ou, pelo 

contrário, que ponha em causa a sua execução conforme planeado. 

 

A organização do PMEPCS está definida da seguinte forma: 
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Na Parte I apresenta-se o enquadramento do Plano em termos legais e relativamente 

a outros instrumentos de planeamento e gestão do território, e abordam-se as questões 

relacionadas com a sua ativação. Definem-se também os mecanismos que permitem a 

optimização da gestão dos meios e recursos existentes no Município através da 

organização de exercícios de emergência de natureza diversa, os quais permitem 

identificar os processos que poderão ser melhorados e agilizar as intervenções 

nos casos em que se verifiquem acidentes graves ou catástrofes.  

 

Na Parte II do Plano aborda-se o ponto referente à organização da resposta, e 

define-se o quadro orgânico e funcional da Comissão Municipal de Proteção Civil 

(CMPC) a convocar na iminência ou ocorrência de situações de acidente grave ou 

catástrofe, bem como o dispositivo de funcionamento e coordenação das várias 

forças e serviços a mobilizar em situação de emergência.  

 

Na Parte III referem-se as diversas áreas de intervenção, entidades envolvidas e 

formas de atuação. 

 

Na Parte IV, relativa à informação complementar, apresenta-se uma caracterização 

do Município ao nível geográfico, socioeconómico, entre outros, bem como o 

levantamento dos meios disponíveis para responder a situações de emergência. 

Identificam-se os diferentes perigos a que o concelho de Sátão se encontra sujeito, 

avaliando-se a probabilidade da sua ocorrência e os danos que lhes poderão 

estar associados. Ainda na Parte IV, indicam-se os contactos das várias entidades e 

respetivos intervenientes, bem como o inventário de meios e recursos, para além de 

modelos a nível documental de controlo e registo. 

 

O PMEPC de Sátão entrará formalmente em vigor, para efeitos de execução, 

planeamento de tarefas e análise dos meios e recursos existentes, no primeiro dia 

útil seguinte ao da publicação da deliberação de aprovação no Diário da República, 

de acordo com os números 11 e 12 do artigo 4.º da Diretiva anexa à Resolução n.º 

25/2008, de 18 de Julho. 

 

O PMEPC de Sátão foi aprovado condicionado e, face ao condicionalismo, foi revisto 

após um ano. Assim, de acordo com a nova diretiva, os Planos elaborados ao abrigo 
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da Resolução 25/2008 que se encontram aprovados, mantêm a respetiva vigência na 

sua plenitude.  

 

Na sequência da aprovação do PMEPC de Sátão, a Câmara Municipal de Sátão 

dispõe de um prazo de 180 dias para realizar um exercício de teste ao Plano 

(conforme n.º 3 do artigo 9.º dessa Diretiva) e de um prazo de 5 anos para rever o 

PMEPCS (de acordo com o n.º 1 do artigo 6.º dessa Diretiva).  

 

De referir que na elaboração do presente plano, mais concretamente na Análise de 

Riscos, Parte IV secção II, esta foi realizada sem dados históricos, uma vez que não 

existe qualquer tipo de registo referente aos riscos identificados, com a excepção dos 

Incêndios Florestais. 

 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O PMEPCS tem a sua aplicação à escala do Município de Sátão e procura dar 

resposta a todas as situações de riscos naturais, designadamente incêndios florestais, 

secas, ondas de calor e vagas de frio, nevões, sismos, inundações, deslizamentos de 

terras. Nas situações de riscos tecnológicos que ocorram neste território, apresenta os 

incêndios urbanos e industriais, acidentes no transporte de substâncias perigosas e 

acidentes graves de tráfego.  

 

3. OBJETIVOS GERAIS 

O PMEPC de Sátão foi elaborado de acordo com as diretivas emanadas da Resolução 

n.º 25/2008, de 18 de Julho que estabelecem, nomeadamente:  

 A tipificação dos riscos;  

 As medidas de prevenção a adoptar;  

 A identificação dos meios e recursos mobilizáveis, em situação de 

acidente grave ou catástrofe;  

 Os critérios de mobilização e mecanismos de coordenação dos meios 

e recursos, públicos ou privados, utilizáveis;  

 A estrutura operacional que há-de garantir a unidade de coordenação e 

o controlo permanente da situação;  

 A definição das responsabilidades que incumbem aos organismos, 
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serviços e estruturas, públicas ou privadas, com competências no 

domínio da proteção civil.  

 

O PMEPC de Sátão tem como principais objetivos:  

 Providenciar, através de uma resposta organizada, as condições e os meios 

indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou 

catástrofe;  

 Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários 

organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil;  

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

 Coordenar e sistematizar as ações 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 justifique a 

ativação do PMEPC;  

 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 ações de sensibilização, 

tendo em vista a sua preparação, a assumpção de uma cultura de autoproteção e 

a colaboração na estrutura de resposta à emergência.  

 

O bom funcionamento do Plano e das suas medidas depende da concretização de 

cada um dos objetivos, pelo que deverá ser alvo constante de melhorias de acordo com 

a experiência que vai sendo adquirida ao longo da sua vigência.  

 

 

4. ENQUADRAMENTO LEGAL  

A elaboração do PMEPCS, assim como a sua execução, encontram-se 

regulamentados por legislação diversa, que vai desde a organização da atividade das 
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entidades com responsabilidades no âmbito de proteção civil, passando pelas normas 

a seguir na elaboração do Plano. 

Assim, a legislação mais relevante no âmbito da atividade de proteção civil 

compreende: 

 Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho, da Comissão Nacional de Proteção 

Civil – Aprova a diretiva relativa aos critérios e normas técnicas para a 

elaboração e operacionalização de planos de emergência de proteção civil; 

 

 Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro - Define o enquadramento institucional e 

operacional da proteção civil no âmbito municipal, estabelece a organização 

dos serviços municipais de proteção civil e determina as competências do 

comandante operacional municipal; 

 

 Lei nº 27/2006, de 03 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei 

orgânica nº1/2011, de 30 de novembro – Lei de Bases de Proteção Civil;  

 

 Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho – Sistema Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro (SIOPS), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº 144/2011, de 30 de novembro e pelo Decreto-Lei nº 72/2013, de 31 de maio; 

 

 A Declaração n.º 97/2007, de 16 de Maio, da Comissão Nacional de Proteção 

Civil (CNPC), 

 

 

5. ANTECEDENTES DO PROCESSO DE PLANEAMENTO  

A Câmara dispôs de um PMEPC, aprovado em 18 de Fevereiro de 1999. Na 

sequência da publicação da resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil com o 

n.º 25/2008 de 18 de Julho de 2008, iniciou-se o processo de elaboração de uma nova 

versão do documento, onde, no dia 06 de Abril de 2010, data da publicação do aviso 

de abertura no Diário da República, 2ª Série nº 66 decorreu durante trinta dias úteis, 

terminando no dia 19 de Maio de 2010 a consulta pública. O parecer e emissão do 

PMEPCS pela Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Sátão deu-se 

no dia 14 Junho de 2010. 
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Volvido um ano e, de acordo com a recomendação da Comissão Nacional de Civil, 

segue o PMEPC de Sátão revisto. Este plano foi aprovado em 15 de março de 2012.  

Este Plano apesar de aprovado, foi revisto ao fim de um ano, onde, deste modo foram 

realizadas devidas alterações/correções, propostas pela ANPC, em junho de 2013. Em 

3 de junho de 2014, foi realizado um exercício LivEx para testar a sua 

operacionalidade. De referir ainda que o plano que atualmente se encontra em vigor 

nunca foi ativado.  

Com a atualização elaborada em maio de 2015, houve a necessidade de adaptar a 

cartografia, onde, existem mapas alterados pelos técnicos de SIG da Câmara 

Municipal de Sátão. 

 

6. ARTICULAÇÃO COM INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

 

A elaboração do PMEPCS foi efetuada de acordo com os instrumentos de 

planeamento e ordenamento do território vigentes para a área territorial do concelho 

de Sátão, nomeadamente o Plano Diretor Municipal e o Plano Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios. Foram consideradas as áreas de risco identificadas nos 

respetivos instrumentos citados. É igualmente objetivo deste plano a articulação, tão 

boa quanto possível, com os PMEPC dos municípios limítrofes, bem como com o Plano 

de Emergência do Distrito de Viseu e o Plano Nacional de Emergência. 

 

6.1. Plano Diretor Municipal  

O Plano Diretor Municipal (PDM) é um instrumento de planeamento territorial de 

natureza regulamentar, cuja elaboração é obrigatória e da responsabilidade do 

Município. O PDM estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 

municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, 

integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão 

territorial de âmbito nacional e regional e estabelece o modelo de organização 

espacial do território municipal.  

O Plano Diretor Municipal de Sátão (PDMS) foi aprovado pela Assembleia Municipal 

respetiva em 6 de agosto de 2013, tendo entrado em vigor aquando da sua publicação 

em Diário da República n.º164 de 27 de agosto de 2013, estando atualmente em 

revisão.  
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7. ATIVAÇÃO DO PLANO  

A ativação do PMEPCS é aplicável aos casos de iminência ou ocorrência de situação 

de acidente grave ou catástrofe, em que a situação de emergência apresente 

gravidade e dimensão tal que exija meios públicos e privados adicionais.  

Com a ativação do Plano pretende-se assegurar a colaboração das várias entidades 

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

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

previamente definidos, para fazer face à situação de emergência.  

 

7.1. Competência para a ativação do plano  

A ativação do PMEPCS é da competência da Comissão Municipal de Proteção Civil de 

Sátão (CMPCS), que assumirá as atividades de proteção civil mais urgentes, 

competindo ao Comandante Operacional Municipal (COM) assegurar a condução e 

coordenação das mesmas.  

No entanto, em condições excepcionais, quando a natureza do acidente grave ou 

catástrofe assim o justificar, por razões de celeridade do processo, a CMPCS poderá 

ativar o PMEPCS, com composição reduzida: Presidente da Câmara Municipal, 

Comandante Operacional Municipal, GNR – Destacamento Territorial de Sátão e BVS 

- Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sátão, sendo posteriormente ratificada 

pelo plenário da Comissão. 

 

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

responsável municipal da política de proteção civil, desencadear, na iminência ou 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as ações de proteção civil de 

prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso. As entidades 

que fazem parte da CMPC e o SMPC são responsáveis por proporcionar condições 

para restabelecimento dos serviços essenciais de sobrevivência, o estado de 

segurança e a disponibilidade de condições aceitáveis em todas as áreas afetadas 

pela ocorrência.  

 

Para publicitação da ativação e desativação do PMEPCS serão utilizados os seguintes 

meios de divulgação de informação:  

 Imprensa escrita: jornais nacionais, jornais regionais - “Gazeta do Sátão”, 
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“Jornal do Centro”, “Correio da Manhã” e “Diário de Viseu”;  

Divulgação imediata 

 Rádio local “Rádio AliveFM” e Rádio Nacional “RFM”; 

 Sítio da internet da Câmara Municipal de Sátão (www.cm-satao.pt) e página 

Facebook (https://pt-pt.facebook.com/municipio.de.satao). 

Uma vez assegurada a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas 

afetadas por acidente grave ou catástrofe, deverá ser declarada a desativação do 

Plano pela CMPCS. Nesta sequência, deverão ser desenvolvidos os respetivos 

mecanismos de desativação de emergência por todas as entidades envolvidas 

aquando da ativação do Plano, incluindo as que compõem a CMPC. Assim, cada 

entidade desenvolve os devidos procedimentos internos com as respetivas equipas 

e plataformas logísticas para que sejam desativados os procedimentos 

extraordinários adotados.  

 

7.2. Critérios para a ativação do plano  

Os planos de emergência de proteção civil são ativados quando existe a necessidade 

de adoptar medidas preventivas ou especiais de reacção que não estejam expressas 

na atividade normal de proteção civil, ou seja, quando existe iminência ou ocorrência 

de uma situação de acidente grave ou catástrofe, da qual se prevejam danos elevados 

para as populações, bens e ambiente, que justifiquem a adopção imediata de medidas 

excepcionais de prevenção, planeamento e informação. 

 

Embora, dada a transversalidade dos riscos considerados no PMEPCS, seja difícil a 

definição de parâmetros universalmente aceites e coerentes, considerou-se que os 

critérios que permitem apoiar a decisão de ativação do PMEPCS são suportados na 

conjugação do grau de intensidade das consequências negativas das ocorrências, ou 

seja, grau de gravidade, com o grau de probabilidade/frequência de determinada 

situação acontecer. 

 

A avaliação do grau de probabilidade para alguns riscos na área do município cabe 

ao SMPC, avaliar com base recolhida no terreno. No que assenta em abrangência 

nacional, em dados fornecidos pela ANPC, em estreita colaboração com o Instituto de 

http://www.cm-satao.pt/
https://pt-pt.facebook.com/municipio.de.satao
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Meteorologia (IM), a classificação do grau de probabilidade na escala que varia entre 

baixo a elevado. 

 

No que se refere à avaliação do grau de gravidade de acidente grave ou catástrofe 

ocorrido no Município, deverá ser realizada pelo COM em colaboração e comunicação 

permanente com os Agentes de Proteção Civil municipais, nomeadamente, Bombeiros 

Voluntários de Sátão e Destacamento da GNR em Sátão e comunicado ao Presidente 

da Câmara Municipal (Diretor do PMEPC) o respetivo ponto de situação. 

 

Desta forma, o Presidente da CMPCS tem à sua disposição informação que permite 

apoiar a decisão de ativação do PMEPC. A tipificação do grau de gravidade tem como 

base a escala de intensidade das consequências negativas das ocorrências. No 

âmbito da análise dos critérios para ativação do Plano foram considerados apenas as 

situações com grau de gravidade moderada a crítica, ver tabela 1. 

 

Em síntese, a ativação do Plano é aplicável nos casos em que: 

 - A emergência não pode ser gerida de forma eficaz usando apenas os recursos do 

SMPC e dos agentes de proteção civil do Concelho. Assim, a ativação do Plano é 

necessária para implementar e agilizar o acesso a recursos de resposta suplementar; 

- Os recursos das entidades de proteção civil do município são afectados de tal 

maneira que não têm capacidade para dar resposta à ocorrência. Desta forma é 

essencial ativar o Plano para que sejam disponibilizados recursos através de acordos 

e protocolos de ajuda mútua. 

 

Em conclusão, é sempre preferível ativar o Plano antecipadamente do que demasiado 

tarde, assim como, é sempre mais fácil e preferível desmobilizar meios que se tenha 

verificado desnecessários do que mobilizá-los após verificada a sua necessidade em 

plena situação de emergência. 
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Tabela 1 - Critérios para ativação do Plano de Emergência de acordo com o grau de probabilidade e gravidade da ocorrência  
- Fonte: Diretiva Operacional Nacional 

n.º1/ANPC/2007, de 16 de Maio)                               

 

                                                                                                                

Gravidade 

 

Probabilidade 

MODERADA ACENTUADA CRÍTICA 

Tratamento médico necessário, mas sem 
vítimas mortais 
Algumas hospitalizações 
Retirada de pessoas por um período de vinte e 
quatro horas 
Algum pessoal técnico necessário 
Alguns danos 
Algum transtorno na comunidade (menos de 
vinte e quatro horas) 
Pequeno impacte no ambiente sem efeitos 
duradouros 
Alguma perda financeira 

Número elevado de feridos e de 
hospitalizações. 
Número elevado de retirada de pessoas por 
um período superior a vinte e quatro horas. 
Vítimas mortais. 
Recursos externos exigidos para suporte ao 
pessoal de apoio. 
Danos significativos que exigem recursos 
externos. 
Funcionamento parcial da comunidade com 
alguns serviços indisponíveis. 
Alguns impactes na comunidade com efeitos a 
longo prazo. 
Perda financeira significativa e assistência 
financeira necessária 

Situação crítica. Grande número de feridos e 
de hospitalização. 
Retirada em grande escala de pessoas por 
uma duração longa. 
Significativo número de vítimas mortais. 
Pessoal de apoio e reforço necessário. 
A comunidade deixa de conseguir funcionar 
sem suporte significativo. 
Impacte ambiental significativo e ou danos 
permanentes. 

ELEVADA 

DECLARAÇÃO DE 

SITUAÇÃO DE ALERTA 
ATIVAÇÃO DO PLANO ATIVAÇÃO DO PLANO 

É expectável que ocorra em quase todas as 
circunstâncias; 
E ou nível elevado de incidentes registados; 
E ou fortes evidências; 
E ou forte probabilidade de ocorrência do 
evento; 
E ou fortes razões para ocorrer; 
Pode ocorrer uma vez por ano ou mais. 

CONFIRMADA 
DECLARAÇÃO DE 

SITUAÇÃO DE ALERTA 
ATIVAÇÃO DO PLANO ATIVAÇÃO DO PLANO 

Ocorrência real verificada 

AGRAVAMENTO EXPECTÁVEL DA 

OCORRÊNCIA CONFIRMADA 
ATIVAÇÃO DO PLANO (PLANO ATIVADO) (PLANO ATIVADO) 
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8. PROGRAMA DE EXERCÍCIOS  

A realização de exercícios é uma componente essencial da formação dos vários agentes 

de proteção civil, possibilitando que estes se familiarizem com os procedimentos a 

adoptar em situações de emergência, o que se traduzirá na optimização da sua rapidez e 

eficiência face a acidentes graves ou catástrofes. Por outro lado, os exercícios de 

emergência constituem uma ferramenta de extrema importância para a avaliação da 

eficiência da organização operacional prevista no PMEPCS, permitindo identificar os 

elementos que necessitam de revisão e aperfeiçoamento. Os exercícios possibilitam, 

portanto, a adequação em permanência dos meios materiais e humanos às diferentes 

situações de emergência, assim como, das ações de coordenação e comando.  

 

Na elaboração de exercícios de emergência relacionados com a ativação do 

PMEPCS existem objetivos que são transversais, permitindo, tal como descrito 

esquematicamente na Figura 1, uma avaliação, análise e melhorias contínuas. Alguns 

desses objetivos são:  

 Avaliar a articulação entre a CMS e os grupos de intervenção;  

 Avaliar a operacionalização dos gabinetes de apoio ao Presidente previstos no 

PMEPCS;  

 Definir uma estrutura de meios humanos e materiais para fazer face à emergência;  

 Estabelecer procedimentos para agilizar a gestão e coordenação de meios;  

 Avaliar, analisar e melhorar, a operacionalidade e eficácia dos recursos humanos 

e materiais;  

 Articular a atuação com planos de emergência existentes, caso se justifique;  

 Avaliar zonas de risco, identificando pontos críticos e nevrálgicos relativamente:  

- a acessibilidades, bem como, a possível obstrução dos mesmos,  

- à rapidez de estabelecimento de uma zona de sinistro.   

 Testar, avaliar, prever qual o tipo de apoio administrativo, de 

telecomunicações, apoio à subsistência e apoio a transportes no local, bem como 

a sua eficiência;  

 Verificar a adequabilidade dos meios e equipamentos aos diferentes tipos de 

emergência;  

 Avaliar necessidades de formação, e de realização de novo(s) exercício(s).  

 

A este proposto, refere-se que o SMPC realizou um exercício, livex, de emergência com o 
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objetivo de preparar meios humanos e materiais para os eventos resultantes dos 

riscos inventariados. Os Bombeiros Voluntários de Sátão realizaram alguns 

exercícios de emergência, nomeadamente de evacuação de Escolas, acidentes 

rodoviários de desencarceramento e incêndios urbanos embora não enquadrados no 

âmbito da ativação do PMEPCS.  

 

De facto, os exercícios que visam colocar à prova os procedimentos definidos no PMEPC 

não só poderão incorporar em simultâneo vários exercícios desse tipo, como obrigam a 

uma intervenção da CMPC (o que ocorreu no exercício de ativação do PMEPC 

integrando vários Agentes de Proteção Civil, nomeadamente os Bombeiros (Sátão e 

corporações vizinhas), INEM, CDOS da Guarda e CDOS de Viseu, GNR e SMPC). 

Para a atualização do plano este deverá ser periodicamente testado, e ser objeto de 

exercícios frequentes com vista a testar a sua operacionalidade. Como parte integrante 

do ciclo de planeamento e principal suporte de validação dos planos, a realização de 

exercícios a promover pelo SMPC, deverá constituir uma prática de rotina periódica 

permanente assente nas seguintes orientações gerais: 

 

i. Exercício de postos de comando (Comand Post Exercise, CPX) entende-se aquele 

que se realiza em contexto de sala de operações e tem como objetivos testar o estado 

de prontidão e a capacidade de resposta e de mobilização de meios das diversas 

entidades envolvidas nas operações de emergência - a realizar semestralmente; 

 

ii. Exercício LivEx entende-se um exercício de ordem operacional, no qual se 

desenvolvem missões no terreno, com meios humanos e equipamento, permitindo 

avaliar as disponibilidades operacionais e as capacidades de execução das entidades 

envolvidas. 

 

Segundo o n.º2, do artigo 9.º, da Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 

25/2008, de 18 de Julho, os planos de emergência devem ser objeto de exercícios pelo 

menos duas vezes por ano. 

 

A análise de riscos efetuada (ver Parte IV - secção II), considerou os seguintes riscos 

para o concelho de Sátão são: 

 Incêndios florestais; 
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 Sismos; 

 Secas; 

 Ondas de calor; 

 Ondas de frio 

 Nevões; 

 Ventos fortes, tornados e ciclones violentos; 

 Acidentes viários; 

 Transporte de mercadorias perigosas. (que resultem no derrame de substâncias 

perigosas e, consequentemente, na contaminação de cursos de águas que 

alimentem captações); 

 Incêndios urbanos; 

 Acidentes no transporte de mercadorias perigosas; 

 Contaminação da rede de água de abastecimento. 

 

Assim apresenta-se o quadro abaixo com os exercícios a serem realizados.
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Tabela 2 - Exercícios a desenvolver por tipo de risco, tipo de exercício, meios e entidades envolvidos e objetivos 

TIPO DE 
RISCO 

TIPO DE 
EXERCÍCIO 

ÂMBITO DURAÇÃO MEIOS MATERIAIS ENVOLVIDOS 
ENTIDADES A 

ENVOLVER 
OBJETIVOS 

 
DATA DE 

EXERCÍCIO 

Incêndio 
Florestal 

CPX 
ou 

LIVEX 

Municipal 
ou 

intermunicipal 
1 dia 

Meios aéreos; meios terrestres 
(viaturas e material de combate a 
incêndios, escavadoras) 

GNR; BVS; AFN; 
ISS; IPSS; CVP; 
DGS; INEM; 
SMPC 

Testar a capacidade de bombeamento para o fornecimento de água 
destinada a apoiar o combate a incêndios. 
Avaliar a capacidade de extinção de incêndios florestais e outros 
incêndios por meio de combate aéreo. 
Avaliar a capacidade dos meios aéreos executarem operações 
contínuas. 
Testar o equipamento de comunicação entre as equipas no terreno, 

 
 
 
1º Semestre 
2013/2014 

Incêndio 
Urbano 

CPX 
ou 

LIVEX 
Municipal 1 dia 

Veículos tanque de combate a 
incêndios, veículos plataforma, 
veículos com escada giratória, 
escavadoras; camiões; material de 
desencarceramento; ambulâncias; 
sistemas de comunicação; material 
de escoramento; material de fixação 
e estabilização; 

GNR (incluindo 
equipa 
cinotécnica); INEM 
(ou outra equipa 
médica); BVS; 
LNEC; INAG; 
SMPC. 

Verificar os acessos a edifícios por parte dos bombeiros. 
Simulação de operações de evacuação e socorro a vítimas com teste de 
percursos alternativos com registo dos tempos obtidos e avaliação da 
quantidade de meios a empenhar de forma a pôr cobro às diferentes 
situações de emergência. 
Avaliar e testar a rede de pontos de água urbanos. Testar o 
dimensionamento dos caminhos de saída para evacuação de acordo 
com o porte do edifício e o tipo de ocupação. 

 
 
 
 
2º Semestre 
2013/2014 

Ventos 
fortes, 
tornados 
e ciclones 
violentos 

CPX 
ou 

LIVEX 
Municipal 1 dia 

Escavadoras; camiões; material de 
desencarceramento; ambulâncias; 
material de escoramento; material 
de fixação e estabilização 

GNR; INEM; CVP; 
DGS; BVS; SMPC; 
LNEC; IM; INML; 
ISS; IPSS 

Avaliar a eficácia de salvamentos com quebra de materiais, abertura de 
brechas, corte, elevação, deslocação e escoramento. 

 
 
2º Semestre 
2013/2014 

Secas 
CPX 
ou 

LIVEX 
Municipal 1 dia 

Cisternas de abastecimento de 
água; Unidade móvel de 
armazenamento de água 

GNR; DGS; CVP; 
INEM; BVS; INAG; 
SMPC; INML; ISS; 
IPSS; FA; INAC 

Avaliar e testar a eficácia do abastecimento de água com auxílio de 
unidades fixas (tanques a localizar em locais estratégicos) e/ou móveis 
no que se refere à sua localização e capacidade de abastecimento. 

 
1º Semestre 
2013/2014 

Ondas de 
calor 

CPX 
ou 

LIVEX 
Municipal 1 dia 

Unidade móvel de armazenamento 
de água; 
Veículos para o transporte de grupos 
de pessoas mais vulneráveis; 
ambulâncias; abrigos temporários 
(tendas de campanha); instalações 
climatizadas 

GNR, INEM; CVP; 
DGS; BVS; IM; 
SMPC 

Testar a eficiência do abastecimento de água, com auxílio de unidades 
fixas e/ou móveis Avaliar a necessidade de transporte de grupos de 
pessoas mais vulneráveis para locais pré-definidos e se é ajustada ao 
número de viaturas disponíveis. 
Avaliar o acesso e a disponibilidade de instalações climatizadas. 
Avaliar a rapidez da ativação dos meios necessários para 
operacionalizar centros de acolhimento temporário e a eficiência. 

 
 
1º Semestre 
2013/2014 
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 Tabela 2 (continuação)  

TIPO DE 
RISCO 

TIPO DE 
EXERCÍCIO 

ÂMBITO 
Tempo de 
atuação 

MEIOS MATERIAIS ENVOLVIDOS 
ENTIDADES A 

ENVOLVER 
OBJETIVOS 

 
DATAS DE 
EXERCÍCIO 

Sismos 
CPX 
ou 

LIVEX 

Municipal 
ou 

intermunicipal 
1 dia 

Escavadoras; veículos tanque de 
combate a incêndios, veículos 
plataforma, veículos com escada 
giratória, camiões; material de 
desencarceramento; ambulâncias; 
material de escoramento; material 
de fixação e estabilização; 
laboratório de campanha móvel 
(caso se justifique) 

GNR (incluindo a 
equipa 
cinotécnica); 
INEM; DGS; 
BVS; LNEC; CVP; 
INML; ISS; IPSS; 
INAC; SMPC; FA 

Avaliar as ações de busca técnica e/ou busca com cães. 
Detectar e isolar materiais perigosos, caso se justifique. 
Avaliar a eficácia de salvamentos com quebra de materiais, abertura de 
brechas, corte, elevação, deslocação e escoramento. 
Desobstruir pontos de acesso ao local. 
Simular procedimentos de evacuação e testar percursos alternativos 
com registo de tempos de acção. 
Avaliar a rapidez da ativação dos meios necessários para 
operacionalizar centros de acolhimento temporário e a eficiência da 
organização do acolhimento 

 
 
 
2º Semestre 
2013/2014 

Transport
e de 
mercadori
as 
perigosas 

CPX 
ou 

LIVEX 
Municipal 1 dia 

Material de desencarceramento; 
ambulâncias; viaturas e fatos 
especiais de descontaminação; 
material de recuperação mecânica 
(remoção de óleo da superfície); 
meios de contenção de petróleo e 
seus derivados; meios terrestres e 
aéreos de combate a incêndios; 
gruas; camiões para transfega 

GNR; INEM; BVS; 
CVP; DGS; APA; 
SMPC; ANPC 
(equipa especial 
de 
descontaminação) 
 

Testar a utilização de equipamentos (remoção mecânica) e de 
substâncias dispersantes no caso de se tratar de derrames de petróleo e 
seus derivados. 
Testar a eficiência de deslocação dos meios terrestres. 
Avaliar e testar a capacidade de remoção e estabilização de estruturas. 
Avaliar e testar a capacidade de trasfega de materiais perigosos para 
reservatórios/cisternas em caso de comprometimento da integridade 
estrutural do reservatório inicial. 
Testar a limpeza e neutralização de substâncias perigosas na zona 
afetada, e testar a rapidez do seu 
Isolamento. 
Avaliar e testar a eficiência e disponibilidade da maquinaria e dos fatos 
especiais de descontaminação 

 
 
 
 
1º Semestre 
2013/2014 

Ondas de 
frio 

CPX 
ou 

LIVEX 
Municipal 1 dia 

Veículos para o transporte de grupos 
de pessoas mais vulneráveis; 
Ambulâncias; Abrigos temporários 
(tendas de campanha); instalações 
climatizadas; Agasalhos para 
distribuição; anti-congelantes 
 

GNR; INEM; CVP; 
DGS; BVS; IM; 
SMPC 
 

Avaliar a necessidade de transporte de grupos de pessoas mais 
vulneráveis e se é ajustada ao número de viaturas disponíveis. 
Avaliar o acesso e a disponibilidade de instalações climatizadas e 
agasalhos. 
Avaliar a rapidez da ativação dos meios necessários para 
operacionalizar centros de acolhimento temporário e a eficiência da 
organização do acolhimento. 
Verificar a necessidade de utilização de produtos anticongelantes nos 
equipamentos utilizados, nomeadamente combustíveis e outros 
componentes vitais ao funcionamento de vários tipos de equipamento. 

 
 
2º Semestre 
2013/2014 
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Parte II - Organização da 

Resposta 
A Parte II destina-se a definir a organização da resposta, tipificando as missões e 

modo de atuação e articulação dos agentes de proteção civil e demais organismos e 

entidades de apoio. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

Versão nº: Original 2 

Data: 02/06/2015 

 

Elaborado por: Verificado por: Aprovado por: 

Pág. 23 Gabinete Municipal de 
Proteção Civil 

  

   

P
ar

te
 II

 O
rg

an
iz

aç
ão

 d
a 

re
sp

o
st

a
 

1. CONCEITO DE ATUAÇÃO  

A atuação das Entidades de proteção civil que ao nível do Município possuem 

responsabilidades compreende três fases:  

Fase de normalidade, em que as diferentes entidades desenvolvem a sua regular 

atividade de acordo com a sua estrutura de comando e direcção internas; 

Fase de emergência, onde se torna necessária uma atuação articulada entre os 

agentes de proteção civil que atuam ao nível do município e as entidades e 

organismos de apoio;  

Fase que compreende o restabelecimento da normal atividade da comunidade afetada.  

 

Neste sentido, tendo em conta o normal ciclo das emergências, as várias 

entidades com responsabilidades no âmbito da proteção civil deverão basear a 

sua atividade em três eixos fundamentais de acção: prevenção e planeamento; 

socorro e assistência; e reabilitação. Estes três eixos constituem as componentes 

essenciais de atuação associadas ao ciclo de emergência, o qual se encontra 

representado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Ciclo de Emergência 

 

Durante a fase de pré-emergência será importante que as entidades com 

responsabilidades no âmbito da proteção civil desenvolvam esforços no sentido de se 

prepararem para a resposta. 
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Nas situações de emergência exige-se o envolvimento das várias entidades, será 

fundamental garantir que a sua articulação se processará de forma eficiente.  

Controlada a situação de emergência, será ainda importante desenvolver esforços no 

sentido de restabelecer a normal atividade das populações afetadas.  

 

Tal processo exige, portanto, uma atividade prévia de planeamento que compreenda 

a definição das ações a desenvolver, entidades responsáveis pelas mesmas e quais 

as melhores soluções técnicas a adoptar. O conjunto de medidas a implementar no 

terreno deverão dar resposta à necessidade de restabelecer, no mais curto espaço de 

tempo, o regular funcionamento dos serviços básicos (saúde, segurança, justiça, 

segurança social, etc.) e de se recuperar e estabilizar as infraestruturas essenciais 

afetadas. 

 

O Diretor do Plano é o Presidente da Câmara Municipal de Sátão, responsável 

municipal da política de Proteção Civil, apoiado pelo Serviço Municipal de Proteção 

Civil, pelos demais serviços da Câmara Municipal e pelos agentes de proteção civil do 

município, desencadeia todas as ações de proteção civil de prevenção, preparação, 

socorro, assistência e reabilitação. Em caso de impedimento, o Presidente de 

Câmara é substituído pelo Vereador com competência distribuída na área da 

Proteção Civil. 

 

Nos pontos que se seguem define-se, de forma detalhada, todas estas questões de 

modo a maximizar a eficiência da resposta dos agentes de proteção civil que atuam 

ao nível do concelho de Sátão, tendo em conta os meios disponíveis e as 

características específicas do município. 

 

 

 

1.1Comissão Municipal de Proteção Civil  

De acordo com o artigo 3.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, a Comissão 

Municipal de Proteção Civil (CMPC) é o órgão de coordenação em matéria de civil que 

garante que as diferentes entidades que a compõem acionam, no âmbito da sua 

estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários para o 

desenvolvimento das ações de proteção civil.  
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A Comissão Municipal de Proteção Civil é dirigida pelo Presidente de Câmara, em 

caso de seu impedimento é substituído pelo Vereador com tarefa distribuída na área 

da Proteção Civil e reúne como local principal no edifício dos Paços do Concelho. 

Como locais alternativos serão utilizados o quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Sátão, pelo facto de estarem guarnecidos de redes de comunicações e 

telecomunicações e terem condições logísticas necessárias ao seu funcionamento.  

A Comissão Municipal de Proteção Civil é constituída com os seguintes 

elementos: 

Presidente da Câmara Municipal - Diretor do PMEPC,  

Comandante Operacional Municipal,  

GNR,  

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sátão,  

Autoridade de Saúde do Município,  

Diretor do Centro de Saúde de Sátão,  

Diretor do Hospital S. Teotónio de Viseu,  

Representante da Segurança Social,  

Representante de entidades e serviços implantados no município   

Contudo, dependendo da gravidade e da tipicidade da ocorrência, poderão ser 

chamados a integrar, permanentemente, a CMPC, representantes de outras 

entidades como a EDP, a PT, a Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral 

(DRABL), o INAG e o Veterinário Municipal, entre outras. 

 

Apresenta-se de seguida a tabela 1 com a coordenação, constituição e missão da 

Comissão Municipal de Proteção Civil. 
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Tabela 3 - Coordenação, constituição e missão da Comissão Municipal de Proteção Civil  

Coordenação Constituição  Missão 

Presidente da Câmara Municipal de 
Sátão (Diretor do PMEPC) 

ou  
Substituto legal 

Câmara Municipal de Sátão e Juntas de 
Freguesia 
Presidente da Câmara Municipal de Sátão ou seu 
substituto legal 
Comandante Operacional Municipal 
 
Agentes de Proteção Civil 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sátão 
Comandante da GNR  
Delegado do Centro de saúde de Sátão). 
Diretor do Centro de Saúde de Sátão 
Diretor do Hospital S. Teotónio de Viseu 
 
Entidades de Apoio: 
Centro Regional de Segurança Social de Viseu 
Representante das Entidades de Apoio 
 
 

P
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Acompanhar e colaborar com o SMPC na inventariação e atualização continuas dos meios 
materiais e humanos disponíveis nos Bombeiros do município, Câmara Municipal, Juntas de 
Freguesia e entidades privadas presentes no concelho ou concelhos vizinhos; 
Promover o estabelecimento de protocolos com entidades detentoras de equipamentos úteis 
em ações de emergência e com entidades que possam disponibilizar bens e géneros à 
população e às forças de emergência em caso de necessidade; 
Acompanhar os estudos realizados pelo SMPC relativos à inventariação dos riscos existentes 
no concelho com intuito de serem adoptadas medidas preventivas que minimizem as 
consequências da ocorrência de acidentes graves ou catástrofes; 
Proceder ao planeamento e atualização de soluções de emergência, visando a busca, o 
salvamento e a prestação de socorro e de assistência; 
Estudar as características específicas dos diferentes locais que poderão ser alvo de 
processos de evacuação, com intuito de adequar e optimizar as operações a desencadear 
(definir percursos, locais de realojamento, etc.); 
Em caso de ser identificado a sua necessidade, colaborar na execução de planos especiais 
de emergência de proteção civil, relativos a riscos específicos ou áreas específicas; 
Acompanhar e colaborar nos estudos do SMPC relativos aos meios de aquisição e 
distribuição de alojamento, alimentação e agasalhos e outros bens de primeira necessidade 
de modo a tornar célere a sua mobilização em caso de emergência; 
Preparar e realizar os exercícios previstos no PMEPC, de modo a treinar os quadros e forças 
intervenientes em situações de emergência eficiência da organização e funcionamento da 
CMPC e a determinar a adequação dos recursos materiais e humanos disponíveis no 
município; 
Acompanhar a atualização bianual do PMEPC, a qual deverá ter em consideração as 
evoluções registadas ao nível do concelho, a análise de ocorrências de emergência, dos 
exercícios realizados pelos agentes de Proteção Civil e as alterações registadas ao nível dos 
meios e recursos; 
Promover a realização de estudos que visem determinar as formas adequadas de 
proteção dos edifícios em geral, de monumentos e de outros bens culturais, de infra-
estruturas, do património arquivístico, de instalações de serviços essenciais bem como do 
ambiente e dos recursos naturais (estes estudos deverão ficar a cargo do SMPC sendo 
este apoiada pelos Bombeiros Voluntários de Sátão; 
Manter contacto permanente com o Instituto de Meteorologia e com a Autoridade Nacional 
de Proteção Civil de forma a detectar com a máxima antecedência situações de risco; 
Assegurar a informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em 
matéria de auto proteção e de colaboração com as autoridades. 
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Coordenação Constituição  Missão 

Presidente da Câmara Municipal de 
Sátão (Diretor do PMEPC) 

ou 
Substituto legal 

Câmara Municipal de Sátão e Juntas de 
Freguesia 
Presidente da Câmara Municipal de Sátão ou seu 
substituto legal 
Comandante Operacional Municipal 
Agentes de Proteção Civil 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sátão 
Comandante da GNR  
Delegado do Centro de saúde de Sátão). 
Diretor do Centro de Saúde de Sátão 
Diretor do Hospital S. Teotónio de Viseu 
Entidades de Apoio: 
Centro Regional de Segurança Social de Viseu 
Representante das Entidades de Apoio 

E
m

e
rg

ê
n
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Competirá à CMPC ativar o PMEPC de Sátão de modo a maximizar a eficiências das 
operações e controlar o mais rapidamente possível a ocorrência; 
Avaliar os riscos associados à situação de emergência, os danos causados e estudar as 
diferentes alternativas estratégicas para pôr termo à situação; 
Determinar em concreto as operações de emergência a desencadear; 
Estudar quais as zonas que deverão ser consideradas como prioritárias dentro da área 
sinistrada; 
Determinar a mobilização dos recursos materiais e humanos necessários estabelecendo planos 
de distribuição pelas zonas consideradas prioritárias, como seja, as áreas sinistradas, locais de 
refugio da população deslocada, etc. 
Determinar a evacuação de locais nas zonas de risco, indicar os locais para onde as 
populações deverão ser realojadas e determinar as medidas conducentes a garantir o seu 
agasalho, alimentação e higiene; 
Promover condições necessárias para a evacuação dos feridos e doentes para os locais 
apropriados ao seu tratamento; 
Avaliar os meios logísticos necessários para a correcta intervenção das equipas que se 
encontram no terreno e providenciar a sua distribuição pelas mesmas; 
Estabelecer prioridades aos pedidos solicitados; 
Determinar a implementação de avisos à população, bem como do sistema de informação 
pública, activando para tal o Gabinete de Informação e Relações Publicas; 
 Difundir através dos meios de comunicação social, e por outros meios, os conselhos e medidas 
a adoptar pelas populações; 

Actualizar e registar de forma continuada a evolução da situação, a fim de, e com a máxima 
celeridade, promover e adequar a atuação dos meios de socorro. 
Determinar o pedido de ajuda aos Serviços Municipais de Proteção Civil vizinhos e/ou 
Comando distrital de operações de Socorro, articulando-se posteriormente com aquele de modo 
a optimizar a resposta. 
Manter informado o Comando Distrital de operações de Socorro ao desenrolar das operações; 
Determinar a constituição de um Centro de Operações Avançado na proximidade da zona 
afetada ou de um local alternativo de funcionamento da CMPC; 
Solicitar à Autoridade Nacional de Proteção Civil a participação das Forças Armadas em 
funções de Proteção Civil; 
Assegurar a manutenção da Lei e da Ordem Publica e garantir a circulação nas vias de acesso 
necessárias para a movimentação dos meios de socorro e evacuação dos locais que se 
encontrem em risco; 
Promover a salvaguarda e estabilização do património Histórico e cultural; 
Promover as ações mortuárias adequadas à situação. 

Coordenação Constituição 

 

Missão 
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Presidente da Câmara Municipal de 
Sátão (Diretor do PMEPC) 

ou 
Substituto legal 

Câmara Municipal de Sátão e Juntas de 
Freguesia 
Presidente da Câmara Municipal de Sátão ou seu 
substituto legal 
Comandante Operacional Municipal 
Agentes de Proteção Civil 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sátão 
Comandante da GNR  
Delegado do Centro de saúde de Sátão). 
Diretor do Centro de Saúde de Sátão 
Diretor do Hospital S. Teotónio de Viseu 
Entidades de Apoio: 
Centro Regional de Segurança Social de Viseu 
Representante das Entidades de Apoio 
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Determinar a desativação PMEPC; 
Acompanhar a implementação de programas de reabilitação das zonas afetadas pela situação 
de emergência; 
Proceder ao restabelecimento o mais rapidamente possível dos serviços públicos essenciais, 
fundamentalmente o abastecimento de água, energia saneamento básico, saúde segurança, 
justiça e serviços administrativos; 
Assegurar a demolição desobstrução e remoção de destroços ou obstáculos em ruas e vias 
para evitar o perigo de desmoronamento; 
Promover o regresso das populações, bens e animais; 
Promover medidas adequadas ao desenvolvimento de programas de reabilitação estrutural 
e infra-estrutural de modo a restabelecer as condições normais de vida das populações nas 
áreas afetadas; 
Garantir a segurança de edifícios sinistrados seus confinantes e área adjacente; 
Promover a reparação e atenuação dos danos psicológicos nas populações afetadas; 
Elaboração de Relatório sobre as operações realizadas bem como uma análise e quantificação 
dos danos pessoais e materiais; 
Analisar a eficiência da organização da CMPC e dos procedimentos adotados durante a 
emergência, identificando os elementos que deverão ser corrigidos. 
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1.1.1 Organização operacional da Comissão Municipal de Proteção Civil  

Nas situações em que seja ativado o Plano Municipal de Emergência (ver Parte I-7.2), 

as ações a desenvolver serão conduzidas por grupos de intervenção constituídos por 

entidades responsáveis por áreas de intervenção específicas. Estão previstos seis 

grupos de intervenção específicos, responsáveis por seis áreas fundamentais das 

ações de emergência, designadamente:  

 Busca e socorro;  

 Proteção do teatro de operações, manutenção da segurança pública e controlo 

de trânsito;  

 Prestação de primeiros socorros às vítimas e condução das ações de mortuária;  

 Transporte de pessoas e bens e realização de obras;  

 Criação e gestão de locais de abrigo;  

 Gestão de voluntários e donativos.  

Para além de grupos de intervenção deverão ainda ser constituídos, aquando da 

ativação do PMEPC, dois gabinetes de apoio: um destinado a fornecer informações e 

avisos diretamente à população e informações sobre o evoluir da situação de 

emergência aos órgãos de comunicação social; e outro destinado a apoiar 

tecnicamente o Diretor do PMEPC.  

 

Importa ainda salientar que em caso de acidente grave ou catástrofe que justifiquem a 

ativação do PMEPC, as primeiras entidades a intervir serão, naturalmente, as que se 

encontram implementadas no município. Estas poderão ser posteriormente auxiliadas 

por outras entidades com áreas de intervenção distrital ou nacional, como por exemplo 

o Centro Regional de Segurança Social de Viseu, o Exército, o INEM.  

 

Este facto revela-se de grande importância, uma vez que existe uma grande 

probabilidade do evento que despolete a ativação do PMEPC ter igualmente fortes 

impactes nos concelhos vizinhos, pelo que as entidades de carácter distrital ou 

nacional, poderão não se encontrar disponíveis para enviar de imediato equipas de 

apoio às operações de emergência.  

 

A Figura 2 apresenta a organização operacional das entidades que atuam no Município 

de Sátão ao nível da proteção civil, nas situações em que seja ativado o PMEPC.  
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Figura 2 - Esquema de organização Operacional 

 

Nas tabelas seguintes indica-se as missões dos grupos que poderão intervir em 

situações de acidente grave ou catástrofe e sua constituição, bem como a missão e 

constituição dos gabinetes de apoio ao Diretor do PMEPC. De salientar que na 

constituição dos vários grupos de intervenção encontram-se previstas entidades de 

âmbito municipal e entidades de âmbito distrital e/ou nacional.  

 

As primeiras terão uma ligação direta com o Diretor do Plano, enquanto para as 

restantes entidades esta ligação será feita através do Centro de Coordenação 

Operacional Distrital.  

 

  

Director do Plano 
Presidente da CMS 

 

Grupo de 

Busca e 
Socorro 

 

Grupo de  

Segurança 
Publica e 

Regulação de 
transito 

 

Grupo de 

Saúde 

 

Grupo de  

Gestão e 
Logística 

 

Grupo de  

Transportes 
e Obras 
Publicas 

 

Grupo de  

Gestão de 
Voluntários 

Gabinete de 
Informação e 

Relações publicas 

Gabinete de Apoio 
Técnico 

CMPC 
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Tabela 4 - Coordenação, Constituição e Missão do Gabinete de Informação e Relações Publicas 

 

Gabinete de Informação e Relações Públicas 

Coordenação Constituição Missão 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Ou 

 Substituto legal 

Gabinete de Apoio 

Pessoal 

Secção 

administrativa 

serviço de 

expediente geral e 

atendimento 

Gabinete de 

Informática 

Comunicação 

Social e Imagem 

Em situações de emergência ou pré-emergência o Presidente da Câmara 

Municipal, ou o seu substituto, deverá ativar e coordenar o Gabinete de 

Informação e Relações publicas. 

Este gabinete a operar nas instalações da Câmara Municipal, e recorrendo 

ao seu quadro de pessoal, terá como finalidade centralizar toda a 

informação a transmitir à população e comunicação social durante a 

emergência, assim: 

 - Organizar e colocar em funcionamento o centro de informação à 

população e comunicação social. 

 - Recolher e preparar com periodicidade previamente determinada, 

informações avisos e comunicados a distribuir às populações e 

comunicação social, procedendo após indicação e aprovação do 

coordenador do Gabinete à sua distribuição 

 - Preparar e convocar conferências de Imprensa; 

 - Preparar e difundir através dos canais adequados, os procedimentos de 

segurança e autoproteção a serem seguidos pela população de forma a 

mitigar os riscos associados à emergência; 

 - Garantir que todos os órgãos de comunicação social acedam à 

informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Sátão; 

 - Manter-se permanentemente informado relativamente à evolução da 

situação de emergência, assim como as operações em curso; 

 - Coordenar-se com os Grupos de Saúde e de Gestão Logística de forma 

a obter e centralizar toda a informação relativa aos possíveis 

afectados/deslocados, facilitando a localização das pessoas e os 

contactos familiares; 

  - Coordenar as ações de informação a desencadear com o CDOS de 

Viseu. 

 

  



 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
Versão nº: Original 2 

Data: 02/06/2015 

 

Elaborado por: Verificado por: Aprovado por: 

Pág. 32 
Gabinete Municipal de 
Proteção Civil 

  

   

P
ar

te
 II

 –
 O

rg
an

iz
aç

ão
 d

a 
re

sp
o

st
a 

Tabela 5 - Coordenação, Constituição e Missão do Gabinete de Apoio Técnico 

 

Gabinete de Apoio Técnico 

Coordenação Constituição Missão 

Presidente da 

Câmara Municipal 

ou  

Substituto legal 

Divisão do 

urbanismo e 

Serviços Urbanos 

 

Divisão de obras 

Serviços Urbanos 

e Ambiente – 

Rede Viária e 

Transportes 

 

Divisão de obras 

Serviços Urbanos 

e Ambiente – 

Saneamento 

Básico 

 

Gabinete Técnico 

Florestal 

 

Gabinete de 

Informática 

O Gabinete de Apoio Técnico a operar nas instalações da Câmara 

municipal, e recorrendo ao seu quadro de pessoal, trabalha na direta 

dependência do Vice – presidente da Câmara Municipal e tem como 

finalidade facultar analisar dados de natureza técnica. 

São da competência do Gabinete de apoio técnico: 

 - Coordenar as ações de recolha e tratamento de informação técnica útil 

para as operações de emergência em curso; 

 - Apoiar tecnicamente o Diretor do PMEPC, nomeadamente no que 

respeita à estabilização e mitigação de danos em infra-estruturas; 

 - Identificar quais as entidades de apoio que poderão ser chamadas a 

intervir e avaliar a necessidade de as colocar em prevenção; 

 - Preparar as mensagens de carácter técnico a transmitir aos agentes de 

proteção civil que se encontram nas operações; 

 - Manter um registo detalhado do evoluir da situação e dos meios 

materiais e humanos empenhados, resultados obtidos, carência de meios 

etc.: 

 - Colaborar com o gabinete de informação e relações públicas na 

preparação e elaboração de comunicados à população; 

 - Determinar entidades a contactar para obtenção de recursos adicionais 

e proceder a negociação e contratação das mesmas; 

 - Controlar os tempos dispendidos pelas diferentes equipas de obras nos 

vários locais de modo a controlar e maximizar a sua eficácia e eficiência. 

 - Manter o registo dos contactos e meios existentes no município 
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Tabela 6 – Coordenação, Constituição e Missão do Grupo de Busca e Socorro 

 

Grupo de Busca e Socorro 

Coordenação Constituição Missão 

Comandante 

dos Bombeiros 

Voluntários de 

Sátão 

 

Entidades 

Implantadas no 

Município: 

-Bombeiros 

Voluntários de 

Sátão 

- GNR  

(ações de busca) 

 

 

Entidades de 

Âmbito 

distrital/nacional 

 

- INEM 

(ações de socorro) 

 

- Cruz Vermelha – 

núcleo de Viseu 

 

Em caso de emergência, o grupo de Busca e socorro tem por missão: 

 - Planear e coordenar as operações de busca e salvamento; 

 - Articular-se com o Grupo de saúde de modo a garantir a eficácia dos 

primeiros socorros a prestar às vítimas 

 - Proceder numa fase inicial de controlo da situação de emergência ao 

isolamento das zonas afetadas até á chegada dos elementos das forças de 

segurança (Grupo de Segurança Publica e regulação de transito); 

 - Planear e coordenar as ações de combate a incêndios (a organização 

operacional para o caso de incêndios florestais encontra-se definido no 

Plano Operacional Intermunicipal para a defesa da Floresta Contra 

Incêndios); 

 - Proceder à evacuação primária das vítimas com os meios humanos e 

materiais disponíveis; 

 - Apoiar as operações de evacuação secundária (deslocação de 

populações para locais de abrigo); 

 - Reforçar com pessoal as estruturas de saúde; 

 - Colaborar nas ações de distribuição de água potável à população 

necessitada; 

 - Colaborar, com os meios disponíveis nas ações de transporte; 

 - Manter em caso de necessidade, iluminação de emergência; 

 - Garantir a manutenção dos habituais serviços de urgência aos diversos 

níveis; 

 - Cooperar nas ações de mortuária; 

 - Propor trabalhos de demolição e de desobstrução. 
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Tabela 7 – Coordenação, Constituição e Missão do Grupo de Segurança Pública e Regulação de 

Transito 
Grupo de Segurança Pública e Regulação de Transito 

Coordenação Constituição Missão 

Comandante da 

Guarda Nacional 

Republicana 

 

Entidades 

implantadas no 

Município 

GNR  

O Grupo de Segurança Publica e Regulação de Trânsito tem como principal 

missão garantir que as forças de socorro desenvolvem sem perturbações a 

sua atividade, a segurança da população e a manutenção dos serviços 

básicos do concelho. Mais concretamente, compete a este grupo: 

- Garantir a manutenção da Lei e ordem Pública, promovendo a proteção de 

pessoas e bens e procurando evitar o pânico das populações; 

- Coordenar o controlo do tráfego e manter desobstruídos os corredores de 

circulação de emergência; 

- Coordenar equipas dos serviços municipais para apoio ao controlo de 

trânsito ou outras missões solicitadas;  

- Garantir a segurança das operações, controlar os itinerários de acesso e 

impedir o acesso de pessoas estranhas às operações de socorro; 

- Assegurar a segurança nos postos de triagem de vítimas, centros de saúde 

e nas áreas de realojamento de pessoas e bens; 

- Proteger as áreas e propriedades abandonadas e/ou que sofreram colapso, 

as quais podem estar sujeitas a saque ou outras atividades criminosas; 

- Assegurar a rapidez e segurança das operações de evacuação das 

populações; 

- Colaborar na identificação das vítimas coordenando-se com o Grupo de 

saúde; 

- Colaborar nas ações de mortuária e garantir a segurança nas áreas de 

depósito de cadáveres; 

- Receber, guardar e elaborar registo dos espólios dos cadáveres, verificando 

se os indivíduos constam na lista de desaparecidos; 

- Colaborar nas ações de aviso e alerta às populações, coordenando-se com 

o Grupo de Busca e Socorro e o Gabinete de Informação e Relações 

Publicas; 

- Proteger bens pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
Versão nº: Original 2 

Data: 02/06/2015 

 

Elaborado por: Verificado por: Aprovado por: 

Pág. 35 
Gabinete Municipal de 
Proteção Civil 

  

   

P
ar

te
 II

 –
 O

rg
an

iz
aç

ão
 d

a 
re

sp
o

st
a 

Tabela 8 – Coordenação, Constituição e Missão do Grupo de Saúde 

 

Grupo de Saúde 

Coordenação Constituição Missão 

Diretor do 

Centro de Saúde 

de Sátão; 

Diretor do 

Hospital Central 

de Viseu. 

 

Entidades 

implantadas no 

Município 

Autoridade de 

Saúde do Município 

Centro de Saúde de 

Sátão 

Bombeiros 

Voluntário de Sátão 

(evacuação e apoio 

 

Entidades de 

âmbito 

Distrital/Nacional 

INEM 

Cruz Vermelha 

Portuguesa – 

núcleo de Viseu 

 

 Sempre que a situação de emergência o exija será constituído um Grupo 

de Saúde que terá como finalidade: 

 - Coordenar a prestação de cuidados médicos e assistência nas áreas 

atingidas; 

 - Assegurar a constituição de uma cadeia de comando única para áreas 

de intervenção médico-sanitárias; 

 - Constituir e coordenar postos de triagem e de primeiros socorros;  

 - Constituir equipas móveis de saúde para a apoio imediato às ações de 

socorro; 

 - Requisitar e mobilizar pessoal médico e de enfermagem; 

 - Definir os critérios de atendimento dos sinistrados e respetivas fichas de 

avaliação; 

 - Solicitar a evacuação secundária da população afetada, dos postos de 

triagem para outras estruturas de saúde e de acolhimento, coordenando-

se para tal com o grupo de transportes e obras Publicas, grupo de Gestão 

e Logística e Grupo de Segurança Pública e Regulação de Transito; 

 - Solicitar evacuações urgentes por via aérea, em coordenação com o 

grupo de Busca e Socorro; 

 - Coordenar as ações de mortuária, designadamente, estabelecer um 

local de reunião de mortos, proceder em coordenação com o grupo de 

Busca e socorro ao seu transporte e determinar a localização de morgues 

provisórias; 

 - Proceder ao registo dos sinistrados atendidos e mantê-los 

permanentemente actualizados; 

 - Proceder à avaliação das necessidades das pessoas sob o seu cuidado 

no que respeita a bens de primeira necessidade como água, alimentos e 

agasalhos, coordenando-se para tal com o grupo de Gestão e Logística; 

 - Colaborar com o Grupo de Segurança Pública e Regulação de Transito 

na identificação das vítimas mortais na zona sinistrada; 

 - Mobilizar as farmácias para apoio e auxilio às atividades de assistência 

médica; 

 - Coordenar ações que visem o controlo de doenças transmissíveis; 

 - Difundir junto das populações, caso seja considerado necessário, 

recomendações de carácter sanitário, colaborando para tal com o 

Gabinete de Informação Relações Publicas; 

 - Criar caso se verifique ser necessário, postos de recolha de sangue em 

locais a definir. 
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Tabela 9 – Coordenação, Constituição e Missão do Grupo de Gestão e Logística 

 

Grupo de Gestão e Logística 

Coordenação Constituição Missão 

Comandante 

Operacional 

Municipal - COM 

 

 

SMPC; Serviço de 

Acção Social e 

Saúde; Divisão do 

Urbanismo e 

Serviços Urbanos 

Juntas de 

Freguesia do 

Concelho 

ENTIDADES 

IMPLANTADAS 

NO MUNICIPIO 

Bombeiros 

Voluntários de 

Sátão 

Diretor do 

agrupamento de 

Escolas 

IPSS que atuam no 

Município 

ENTIDADES 

AMBITO 

DISTRITAL / 

NACIONAL 

Representante do 

Centro Regional de 

Segurança Social 

de Viseu 

Cruz Vermelha 

Portuguesa – 

núcleo de Viseu 

(quando solicitada) 

 

 O Grupo de Gestão e Logística tem como principal finalidade proceder à 

disponibilização de locais de alojamento e de bens de primeira necessidade 

para as populações deslocadas, assim é sua missão: 

 - Coordenar a recepção de informação relativa às necessidades logísticas 

das populações evacuadas e dos grupos de intervenção; 

 - Nomear o pessoal responsável pela direcção de cada um dos locais de 

acolhimento de deslocados; 

 - Manter actualizado o levantamento das disponibilidades de meios e 

recursos previsíveis e garantir a sua obtenção; 

Garantir a nível das instalações as condições mínimas para acolhimento 

das populações deslocadas/saneamento básico, colchões, agasalhos, etc.); 

 - Garantir caso se determine a sua necessidade a instalação e montagem 

de cozinhas e refeitórios de campanha. As instalações de cantinas públicas 

deverão ser um importante instrumento de apoio; 

 - Garantir a recolha e distribuição de água, bens alimentares, agasalhos, 

material sanitário e outro tipo de bens pela população afetada; 

 - Avaliar a necessidade do Gabinete de Informação e Relações Públicas e 

do Grupo de Gestão de Voluntários colocarem em prática um sistema de 

recolha de dádivas; 

 - Determinar a necessidade de ativar um local de armazenamento 

temporário de bens de primeira necessidade; 

 - Garantir a confecção e distribuição de alimentação ao pessoal das forças 

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

das organizações a que pertencem; 

 - Proceder ao registo das pessoas que se encontram no local de abrigo 

provisório, mantendo-se constantemente actualizado; 

Manter informado a CMPC do evoluir da situação (ações desencadeadas, 

meios utilizados, resultados obtidos, carência de meios, entre outros). 
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Tabela 10 - Constituição e missão do Grupo de Transporte e Obras Publicas 
Grupo de Transporte e Obras Publicas 

Coordenação Constituição Missão 

Comandante 

Operacional 

Municipal - COM 

 

 

SMPC – Divisão 

Urbanismo  e 

Serviços urbanos 

 

Juntas de 

Freguesia do 

Concelho de Sátão 

 

ENTIDADES 

IMPLANTADAS 

NO MUNICÍPIO: 

Meios privados 

(quando 

solicitados) 

 

 

ENTIDADES DE 

ÂMBITO 

DISTRITAL/ 

NACIONAL: 

EDP 

Portugal 

Telecom 

 

Cabe a este Grupo proceder a todas as operações de transporte da 

população evacuada, de desimpedimento de vias e estabilização de infra-

estruturas, nomeadamente: 

Proceder à avaliação de danos em edifícios, infra-estruturas e em 

depósitos de combustíveis líquidos e de gases, propondo a sua reparação 

ou desativação; 

Assegurar, a pedido do Diretor do PMEPC, o transporte de pessoas das 

áreas a evacuar, para locais de abrigo previamente identificados 

(evacuação secundária), coordenando-se para tal com o Grupo de 

Segurança Pública e Regulação de Trânsito e o Grupo de Gestão 

Logística; 

Assegurar, a pedido dos Grupos de Saúde e de Gestão Logística, o 

transporte de pessoas, bens de primeira necessidade e equipamento 

diverso; 

Constituir e coordenar as equipas destinadas a transportes, desobstruções, 

demolições, reparações e restabelecimento do fornecimento de água, 

energia e comunicações nas zonas afetadas; 

Apoiar, a pedido, os outros grupos de intervenção com combustíveis, 

equipamentos, máquinas de engenharia, meios de transporte e geradores; 

Manter permanentemente actualizado a lista de pessoal e equipamentos 

disponíveis e empenhados nas operações de emergência; 

Promover a inventariação dos meios e recursos privados disponíveis, no 

que se refere a equipamentos, máquinas de engenharia e construção civil e 

respetivos operadores; 

Coordenar os contactos a estabelecer com as empresas que possuam 

equipamentos necessários para fazer frente à situação de emergência e 

proceder, caso seja necessário, ao seu transporte; 

Contactar, em caso de necessidade, as entidades e organizações 

particulares que possam disponibilizar meios de telecomunicações e 

respetivos operadores; 

Proceder à desobstrução expedita de vias de acesso aos locais sinistrados 

e dos itinerários de socorro identificados de acordo com a situação de 

emergência; 

Controlar os prédios que se encontrem danificados ou em risco de 

derrocada, promovendo a sua estabilização; 

Proceder, nos casos em que se prove ser a solução mais segura, às 

demolições que lhe sejam determinadas pelo Diretor do PMEPC; 

Promover a desempanagem e o reboque de viaturas (ligeiras ou pesadas); 

Promover a manutenção e reparação de viaturas especiais ou essenciais 

para o cumprimento das operações de socorro; 

Proceder, em caso de solicitação, ao reforço das redes de 

telecomunicações. 

Promover o contacto permanente com o CDOS de Viseu  
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Tabela 11 - Coordenação, Constituição e Missão do Grupo de Gestão de Voluntários 

 

Grupo de Gestão de Voluntários 

Coordenação Constituição Missão 

Representante 

das outras 

entidades 

locais 

 

Juntas de Freguesia 

do concelho de 

Sátão 

ENTIDADES 

IMPLANTADAS NO 

MUNICIPIO 

IPSS que atuam no 

município 

Corpo de Escuteiros 

  O Grupo de Gestão de Voluntários tem como missão: 

 - Receber todo o pessoal voluntário, de serviços públicos ou privados, 

especializados ou não especializados e indicar quais as áreas onde o seu 

auxilio pode ser útil; 

 - Elaborar e manter actualizada lista de pessoal voluntário disponível e 

envolvido nas operações de socorro; 

 - Reforçar os grupos de Intervenção de acordo com os pedidos efectuados e 

as especificidades técnicas dos voluntários disponíveis; 

 - Auxiliar o Grupo de Gestão Logística nas tarefas de confecção e 

distribuição de alimentos; 

 - Organizar um sistema de recolha de dádivas (bens alimentares, de higiene, 

vestuário e agasalhos) caso seja indicado pela CMPC; 

 - Propor e coordenar um serviço de estafetas a utilizar como ligação; 

 - Transporte de materiais pessoas e bens de primeira necessidade. 

 

 

 

1.2 Centros de Coordenação Operacional 

A nível municipal não está considerado um Centro de Coordenação Operacional. 
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2. EXECUÇÃO DO PLANO 

O PMEPC de Sátão, como instrumento orientador da atividade de proteção civil a nível 

municipal, deverá compreender todas as fases do ciclo de emergência, isto é, a fase de 

prevenção e planeamento que se desenvolve antes das situações de emergência, a 

fase de socorro e assistência na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe e a fase de reabilitação após controlada a situação de emergência.  

 

Neste sentido, apresentam-se nos pontos que se seguem a organização dos meios 

operacionais de resposta à emergência e definem-se quais deverão ser as linhas 

fundamentais de atuação das entidades que compõem a CMPC antes, durante e 

após as situações de emergência.  

 

2.1 Fase de emergência  

Nas situações em que se verifique a necessidade de se proceder à declaração de 

situação de alerta de âmbito municipal ou à ativação do PMEPC de Sátão (ver Ponto 

7.2, da Parte I do presente Plano) convirá que as operações a serem seguidas se 

encontrem previstas e claramente indicadas num manual de fácil consulta, de modo a 

que o Diretor do Plano tenha presente todas as medidas que deverão ser observadas, 

e assim a garantir a eficiência das ações de emergência a desencadear.  

 

O ato de declaração de situação de alerta de âmbito municipal deverá compreender, 

como já se fez referência, a convocação extraordinária da CMPC, o que permitirá 

que as diferentes entidades que atuam no domínio da proteção civil no município 

determinem quais as estratégias de intervenção a adoptar e analisem a necessidade 

da Câmara Municipal de Sátão apoiar as diferentes ações a desenvolver com meios 

materiais e humanos próprios ou de outras entidades públicas ou privadas. Neste nível, 

a Câmara Municipal deverá ainda identificar quais os serviços que deverão encontrar-se 

em estado de prevenção de modo a intervirem rapidamente em caso de necessidade.  

 

A ativação do PMEPCS corresponderá a um nível superior de ativação de meios 

materiais e humanos e à adopção de medidas e estratégias previamente definidas. Em 

concreto, a ativação do PMEPC de Sátão compreenderá os seguintes aspectos:  

 Convocação de pessoal para constituição de equipas de prevenção;  

 Ativação dos gabinetes de apoio;  
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 Alertar entidades de apoio para que estas se encontrem em prevenção 

(especialmente as previstas para prestar apoio na operacionalização de centros 

de acolhimento temporário);  

 Pré-posicionamento de meios em locais de risco;  

 Adopção de procedimentos de atuação pré-definidas;  

 Ativação dos meios materiais e humanos adicionais (da Câmara ou de 

entidades de apoio) que se verifiquem ser necessários face a natureza da 

ocorrência;  

 Avisos às populações e disponibilização de informação relativa ao decorrer das 

operações e à localização de desalojados.  

 

Nas tabelas seguintes indica-se, os principais procedimentos que deverão ser 

desencadeados face a iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, 

isto é, face à necessidade de se declarar a situação de alerta de âmbito municipal ou 

de se ativar o PMEPCS.  
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Tabela 12 - Procedimentos a desencadear face a eminência ou ocorrência de acidente grave 

Procedimentos Descrição 

CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE 

PREVENÇÃO E GABINETES DE 

APOIO 

Para as situações graves que ocorreram ou na iminência de ocorrer, (de acordo com ponto 7.2 da Parte I), a CMPC deverá ativar o PMEPC. 

Deverá ativar-se o Gabinete de Informação e Relações Públicas e o Gabinete de Apoio Técnico. 

Deverá encontrar-se em estado de prontidão o SMPC (serviço responsável pela coordenação dos meios próprios, públicos e privados a requisitar pela 

Câmara Municipal)  

Ao nível da estrutura municipal, a ativação de equipas da Divisão do Urbanismo e Serviços Urbanos (DUSU) as quais deverão encontrar-se 

permanentemente em estado de prontidão para imediata intervenção caso venha a ser considerado necessário.  

Em paralelo os Bombeiros Voluntários de Sátão (BVS) 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE 

DE RESPOSTA DOS AGENTES 

DE PROTEÇÃO CIVIL E DOS 

ORGANISMOS E ENTIDADES 

DE APOIO 

 

Contactar as entidades que compõem a CMPC deverá ainda averiguar-se se a sua capacidade operacional foi ou não comprometida pelo evento e se 

sim, em que medida.  

Dependendo da natureza do evento, deverão ser accionados os grupos de intervenção necessários 

 

ALERTAR ENTIDADES DE 

APOIO 

 

Alertar (quando considerado necessário) entidades que poderão prestar apoio nas ações de emergência para a importância de se encontrarem em 

prevenção de modo a poderem dar o seu rápido contributo caso se venha a concluir necessário (ver lista de contactos).  

As principais entidades a alertar são: 

Serviços de segurança, Instituto Nacional de Medicina Legal, instituições de segurança e solidariedade social do município, entidades responsáveis por 

transportes e comunicações, rádios locais, escuteiros. 

 

AVALIAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE 

VÍTIMAS E/OU DANOS 

MATERIAIS E AMBIENTAIS 

Contactar as forças presentes no terreno e fazer uma avaliação preliminar da existência de feridos ou mortos e a extensão dos danos sofridos pelas infra-

estruturas. 

Fazer deslocar equipas do SMPC para o terreno de modo a proceder a um levantamento prévio de zonas afetadas (equipas de reconhecimento e 

avaliação da situação). 
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Procedimentos Descrição 

 

ATIVAÇÃO DE MEIOS 

MATERIAIS E HUMANOS 

 

Ativar de imediato meios, estes deverão ser enviadas para as principais vias de acesso às zonas sinistradas (itinerários de emergência). 

Após efetuada a avaliação preliminar dos danos materiais e humanos nas zonas de maior impacto, estudar conjuntamente com os agentes de proteção civil 

presentes no(s) local(is) a necessidade de se ativarem meios adicionais e serem estacionados na Zona de Apoio.  

Ponderar o envio de meios materiais e humanos (meios não necessários no momento mas que se preveja alguma probabilidade de poderem vir a ser úteis, 

i.e., pré-posicionamento de meios). 

 

AVALIAÇÃO DA 

NECESSIDADE DE 

EVACUAÇÃO 

 

Fazer deslocar elementos do SMPC ao(s) local(is) afectado(s) de modo a estes avaliarem a necessidade de proceder à evacuação do local(is) (o elemento do 

SMPC poderá recorrer para esta tarefa ao apoio técnico de elementos da Câmara Municipal ou dos agentes de proteção civil presentes no local). 

Na Parte III do presente Plano indicam-se a metodologia de evacuação prevista para o Município (evacuações primárias, secundárias e tipos de locais a 

recorrer para acolhimento temporário das populações). 

Decidir qual o centro de acolhimento temporário a ativar tendo como alternativa unidades hoteleiras e infra-estruturas públicas como as escolas e pavilhões 

desportivos indicados na Secção III da Parte IV.A decisão de se evacuar qualquer zona do município é da exclusiva responsabilidade do Presidente da 

Câmara Municipal, o qual se apoiará no Grupo de Busca e Socorro, Grupo de Gestão Logística e no grupo de Transportes e Obras Públicas (apoiados, por 

sua vez, pelo Grupo de Segurança Pública e Regulação do Trânsito), para desencadear as necessárias operações de evacuação e de ativação de centros de 

acolhimento temporário. 

 

AVALIAÇÃO DE ATIVAÇÃO 

DE MEIOS ADICIONAIS DE 

MORTUÁRIA 

Averiguar no terreno a necessidade de transportar as vítimas mortais para locais temporários de reunião de mortos. Estes poderão ser, para além da morgue 

do hospital (Centro Hospitalar de Viseu), casas mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, pavilhões desportivos ou outro tipo de pavilhões ou 

instalações militares, tomando-se as necessárias medidas de higiene (para mais informações ver ponto relativo a serviços mortuários – Parte III do PMEPC). 

Esta acção é da responsabilidade do Grupo de Saúde o qual se deverá coordenar com o Grupo de Busca e Socorro e  Grupo de Segurança Pública e 

Regulação de Trânsito. 

GARANTIR A 

CONSTITUIÇÃO DE 

PERÍMETROS DE 

SEGURANÇA 

 

Garantir que os diferentes sectores do(s) teatro(s) de operações se encontram definidos e que as Zonas de Sinistro e de apoio se encontram vedadas (o 

controlo do acesso aos sectores do teatro de operações será da responsabilidade das forças de segurança do município, isto é, do Grupo de Segurança 

Pública e Regulação do Trânsito). 
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Procedimentos Descrição 

GARANTIR O 

CONDICIONAMENTO DE 

TRÂNSITO NOS ITINERÁRIOS 

DE EMERGÊNCIA (apenas 

associado à ativação do 

PMEPC) 

Garantir que os itinerários de emergência definidos se encontram desobstruídos de trânsito. 

O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência será da responsabilidade do Grupo de Segurança Pública e 

Regulação do Trânsito. 

Caberá ao Grupo de Segurança Pública e Regulação do Trânsito indicar ao SMPC a necessidade de se accionarem meios adicionais para auxiliarem nesta 

tarefa (equipas de segurança privadas, voluntários, etc.) 

MANUTENÇÃO DA ORDEM 

PÚBLICA (apenas associado à 

ativação do PMEPC) 

Evitar pilhagens fazendo circular pelas zonas menos afetadas forças de segurança pública e/ou elementos de serviços de segurança privada, ou mesmo 

elementos do SMPC (as zonas mais afetadas terão já elementos das forças de segurança). 

Para além das zonas residenciais mais isoladas ter também como um dos alvos privilegiados de ações de vigilância as zonas comercias, esta será da da 

responsabilidade do Grupo de Segurança Pública e Regulação do Trânsito. 

GARANTIR A EFICIÊNCIA DAS 

AÇÕES DE AUXÍLIO MÉDICO 

(apenas associado à ativação 

do PMEPC) 

Em função do cenário verificado nos diversos locais afectados, o Grupo de Saúde deverá determinar e coordenar os meios a empregar para dar resposta 

às diferentes necessidades. 

Caso a dimensão do evento assim o exija (elevada probabilidade de feridos ligeiros e/ou desalojados) deverá ser constituído na proximidade da zona 

afetada um posto médico avançado (coordenado pelo INEM). 

Este terá por finalidade receber a população atingida, fazer a triagem das suas necessidades (médicas, agasalhos, alimentação, etc.) e encaminhá-la 

para os locais mais adequados (hospitais, centro de saúde ou centros de acolhimento de deslocados). 

O Grupo de Saúde deverá articular-se com Grupo de Gestão Logística e este com o Grupo de Transportes e Obras Públicas para requerer todos os meios 

necessários para a sua atividade como alimentos, agasalhos, viaturas de transporte, etc. 

GARANTIR AS 

NECESSIDADES BÁSICAS 

DA POPULAÇÃO AFETADA 

(apenas associado à ativação 

do PMEPC) 

Caberá ao Grupo de Gestão Logística coordenar-se com o Grupo de Saúde de modo a fazer chegar à população afetada (quer a que se encontra nas 

zonas afetadas, quer a que se encontra nos centros de acolhimento temporário) bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e 

medicamentos. 

 

INFORMAÇÃO CDOS 

Informar permanentemente o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da situação e solicitar o apoio e meios de reforço que considere 

necessários para o incidente. 
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Procedimentos Descrição 

INFORMAÇÃO À 

POPULAÇÃO 

 

O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com a situação, nomeadamente, preparar 

comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar informação relativa aos cuidados a serem adotados pela população e disponibilizar informação 

relativamente ao estado e paradeiro de feridos e deslocados. 

INSPECCIONAR ZONAS 

IDENTIFICADAS COMO 

DE MAIOR RISCO 

 

Assim que seja possível (ou seja, exista disponibilidade de meios), deverá fazer-se deslocar um elemento do SMPC para os locais previamente identificados 

como sendo de maior risco de modo a melhorar a percepção da extensão territorial do concelho que foi afetada pelo evento. 

Identificar e alertar os elementos que compõem a CMPC para as condições das vias de circulação e de outras anomalias existentes. 

ANALISAR ESTRAGOS 

NAS INFRA-ESTRUTURAS 

BÁSICAS 

 

Após avaliadas as zonas que sofreram danos, e assim que se encontrarem meios disponíveis na Câmara Municipal, fazer deslocar elementos para o terreno 

tendo em vista identificar zonas onde se verificaram rupturas em condutas de água ou de esgotos. 

Avaliar extensão das zonas onde o abastecimento de água, gás, electricidade e a rede telefónica se encontram condicionados. 

Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de abastecimento de água, esgotos, electricidade e comunicações, nomeadamente DUSU, 

EDP, Portugal Telecom, PT Comunicações e CMS – Divisão de Obras Municipais (Departamento de Águas) 

(consultar lista de contactos presente no Parte IV do Plano). 

ATIVAÇÃO DE GRUPO DE 

GESTÃO DE VOLUNTÁRIOS 

Avaliar a necessidade de ativar o Grupo de Gestão de Voluntários de modo a estes apoiarem as diferentes ações de emergência, nomeadamente do Grupo 

de Gestão Logística (recepção de dádivas, distribuição de bens e serviços de estafeta). 

DESATIVAÇÃO DO PMEPC 

OU ESTADO DE ALERTA DE 

ÂMBITO MUNICIPAL 

 

Após controlada a situação de emergência, o que compreenderá o transporte dos feridos para unidades hospitalares, o regresso da população deslocada 

para as suas residências ou para a residência de familiares, o regresso de animais para o seu local de origem, o controlo de rupturas em condutas de água, a 

estabilização primária de infra-estruturas em risco de derrocada ou o seu isolamento, caberá à CMPC desativar o PMEPC. 

A desativação do PMEPC deverá fazer com que o município passe para a situação de alerta de âmbito municipal (equipas da Câmara Municipal em estado 

de prevenção de modo ao SMPC coordenar a sua acção de acordo com as necessidades indicadas pelos corpos de bombeiros que ainda se encontrem no 

terreno). 

Caberá ao Presidente da Câmara Municipal indicar o fim da situação de alerta de âmbito municipal. 

A desativação da situação de alerta de âmbito municipal levará a que neste caso deixem de estar em prevenção equipas da DUSU e à desativação do 

Gabinete de Informação e Relações Públicas. 
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2.2 Fase de reabilitação  

Durante a fase de reabilitação, as ações gerais: 

 O Diretor do PMEPCS, em estreita articulação com o comandante das 

operações de socorro e restantes membros intervenientes na emergência, 

determinar o fim da fase de emergência e proceder para a fase seguinte, fase 

de reabilitação; 

 O comandante das operações de socorro, no término da fase de emergência, 

desmobilizar os meios não necessários para a fase de reabilitação; 

 O SMPC adoptar as medidas necessárias à urgente normalização da vida das 

populações atingidas, procedendo ao restabelecimento, o mais rapidamente 

possível, dos serviços públicos essenciais, fundamentalmente o abastecimento 

de água e energia. 

 Promover o regresso das populações, dos bens e dos animais deslocados, a 

inspeção e edifícios e estruturas. 

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

a fim de restabelecer a circulação e evitar perigo de desmoronamentos e 

restabelecer a circulação. 

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

sobre as operações realizadas. 

 Promover a salvaguarda dos bens da população deslocada e do património 

cultural e histórico; 

 O SMPC, efectuar relatório sobre as ações desenvolvidas, com base nos 

relatórios elaborados pelos Agentes envolvidos, bem como estimar os 

prejuízos causados pela emergência; 
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3. ARTICULAÇÃO E ATUAÇÃO DOS AGENTES, ORGANISMOS 

E ENTIDADES 

Nas operações de proteção civil os agentes de proteção civil e as demais entidades e 

organismos de apoio envolvidos têm atribuições ou missões a desenvolver, em cada 

área de intervenção. 

Assim, nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil são Agentes de Proteção Civil, 

de acordo com as suas atribuições próprias: 

• Os corpos de bombeiros; 

• As forças de segurança; 

• As Forças Armadas; 

• As autoridades marítimas (não aplicável no Concelho) e aeronáutica; 

• O INEM e demais serviços de saúde; 

• Os Sapadores Florestais  

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) exerce, em cooperação com os demais agentes e 

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

sanitária e social. 

Na mesma Lei de Bases da  Civil são entidades: 

 Associações humanitárias de bombeiros voluntários; 

 Serviços de segurança; 

 Instituto Nacional de Medicina Legal; 

 Instituições de segurança social; 

 Instituições com fins de socorro e de solidariedade; 

 Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria e 

energia, transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente; 

 Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas (não aplicável no 

Concelho). 

 

3.1 Missão dos agentes de proteção civil  

A definição do âmbito de atuação de cada um dos agentes de proteção civil é 

essencial para que estes se possam articular de forma eficaz e otimizada nas ações 

conjuntas a desenvolver nas fases de pré-emergência, emergência e reabilitação.  

Desta forma, para cada um dos agentes foi realizado um levantamento das principais 

missões que lhes estão incumbidas no contexto da proteção civil, de  

acordo com o quadro de competências próprias de cada um e para cada uma das 
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diferentes fases de atuação.  

 

3.1.1 Fase de pré - emergência  

Conforme descrito no Ponto 5.3, da secção II da Parte IV, a fase de pré-emergência 

compreende as ações desenvolvidas no contexto da normal atividade dos diferentes 

agentes de proteção civil, e as ações no domínio da prevenção de acidentes graves ou 

catástrofes no município. As principais missões dos agentes de proteção civil na fase de 

pré-emergência encontram-se resumidas na Tabela 13.  
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Tabela 13 - Missões dos agentes de proteção civil na fase de pré-emergência 

FASE DE PRÉ-EMERGÊNCIA 

AGENTE DE 
PROTEÇÃO CIVIL 

MISSÃO 

 
Bombeiros Voluntários de 

Sátão 

Participar nas atividades da CMPC; 
Participar em exercícios de emergência; 
Prestar auxílio à população, no quadro do seu regular funcionamento, quando 
solicitado; 
Acompanhar, de forma preventiva, a realização de eventos com forte 
concentração humana; 
Ativar equipas em estado de prevenção sempre que se preveja a possibilidade de 
ocorrerem situações de emergência; 
Emitir pareceres técnicos em matéria de prevenção e segurança contra riscos de 
incêndio e outros sinistros; 
Exercer atividades de formação e sensibilização junto das populações, com 
especial incidência para a prevenção do risco de incêndio e acidentes. 

GNR 
 

Participar nas atividades da CMPC; 
Participar em exercícios de emergência; 
Prevenir a criminalidade em geral, em coordenação com as demais forças e 
serviços de segurança; 
Promover e garantir a segurança rodoviária através da fiscalização, do 
ordenamento e da disciplina do trânsito; 
Garantir a segurança nos espectáculos, incluindo os desportivos, e noutras 
atividades de recreação e lazer, nos termos da lei; 
Manter a vigilância e a proteção de pontos sensíveis, nomeadamente infra-
estruturas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias e portuárias, edifícios públicos 
e outras instalações críticas; 
Assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à 
proteção do ambiente, bem como prevenir e investigar os respetivos ilícitos. 

Serviços de Saúde – (Hospital S. 
Teotónio de Viseu e Centro de 

Saúde de Sátão) 
 

Participar nas atividades da CMPC; 
Organizar e rever periodicamente o inventário das instituições e serviços de 
saúde e recolher toda a informação necessária à adequação dos equipamentos 
de saúde aos cuidados a prestar. 

Exército Português 
 

Participar nas atividades da CMPC; 
Participar em exercícios de emergência; 
Colaborar nas ações de defesa do ambiente, nomeadamente na prevenção de 
fogos florestais. 

INEM 
 

Participar nas atividades da CMPC; 
Participar em exercícios de emergência; 
Coordenar o Sistema Integrado de Emergência Médica. 
Intervir nos matos e povoamentos florestais com o objetivo de reduzir a 
susceptibilidade da vegetação aos incêndios florestais e, consequentemente, 
reduzir a perigosidade e risco de incêndio, de acordo com o previsto no PMDFCI 

Sapadores Florestais 
 

Intervir nos matos e povoamentos florestais com o objetivo de reduzir a 
susceptibilidade da vegetação aos incêndios florestais e, consequentemente, 
reduzir a perigosidade e risco de incêndio, de acordo com o previsto no PMDFCI. 
Desenvolver ações de vigilância e primeira intervenção; 
Sensibilizar o público para as normas de conduta em matéria de ações de 
prevenção, do uso do fogo e da limpeza das florestas, de acordo com o previsto 
no PMDFCI. 

 

3.1.2 Fase de emergência  

A fase de emergência corresponde à situação de iminência ou ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe e compreende as ações desenvolvidas no quadro da 

proteção civil para limitar os efeitos destas ocorrências no município e controlar as 

situações de emergência no mais curto espaço de tempo possível. As principais 

missões dos agentes de proteção civil na fase de emergência encontram-se 

resumidas na Tabela 14.  
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Tabela 14 - Missões dos agentes de proteção civil na fase de emergência 

FASE DE EMERGÊNCIA 

AGENTE DE 
PROTEÇÃO CIVIL 

MISSÃO 

Bombeiros Voluntários 
de Sátão 

Avaliar a situação e identificar o tipo de ocorrência, o local e a extensão, o número 
potencial de vítimas e os meios de reforço necessários; 
Desenvolver ações de combate a incêndios; 
Socorrer as populações em caso de incêndio, inundações, desabamentos e, de um modo 
geral, em todos os acidentes; 
Socorrer náufragos e proceder a buscas subaquáticas; 
Transportar acidentados e doentes para unidades hospitalares; 
Participar nas ações de evacuação primária; 
Colaborar nas ações de mortuária; 
Colaborar nas ações de aviso às populações Promover o abastecimento de água às 
populações necessitadas. 

GNR  

Desenvolver ações para promover a ordem e tranquilidade públicas; 
Colaborar em ações de busca e salvamento; 
Proteger, socorrer e auxiliar os cidadãos e defender e preservar os bens que se 
encontrem em situações de perigo, por causas provenientes da acção humana ou da 
natureza; 
Coordenar o controlo do tráfego e manter desobstruídos os corredores de circulação de 
emergência; 
Garantir a segurança no teatro de operações. Controlar os itinerários de acesso e impedir 
o acesso a pessoas estranhas às operações de socorro; 
Assegurar a rapidez e segurança das operações de evacuação de populações; 
Colaborar nas ações de mortuária 
Colaborar nas ações de aviso às populações. 

INEM 
 

Constituir e coordenar postos de triagem e de primeiros socorros; 
Prestar ações de socorro médico no local da ocorrência; 
Realizar o transporte assistido das vítimas para unidades de saúde adequadas; 
Montar postos médicos avançados; 
Colaborar nas ações mortuárias. 

Serviços de Saúde – 
(Hospital S. Teotónio de 
Viseu e Centro de Saúde 

de Sátão) 
 

Coordenar as ações de cuidados de saúde primários; 
Colaborar e reforçar as ações de prestação de cuidados de saúde e socorro nos postos 
de triagem e hospitais de campanha 
Assegura uma permanente articulação com as unidades hospitalares e com os centros de 
saúde da sua área de jurisdição com vista a garantir a máxima assistência médica 
possível nas instalações dos mesmos; 
Garantir, em todas as unidades de saúde, que se encontrem operativas na zona de 
intervenção, uma reserva estratégica de camas disponíveis para encaminhamento de 
vítimas; 
Garantir um reforço adequado de profissionais de saúde em todas as unidades de saúde 
que se encontrem operativas na zona de intervenção. 
Mobilizar e destacar para o INEM os médicos disponíveis para fins de reforço dos 
veículos de emergência médica, postos médicos avançados e hospitais de campanha; 
Prestar assistência médica às populações evacuadas; 
Propor e executar ações de vacinação nas zonas consideradas de risco; 
Promover, em conjunto com as instituições e serviços de segurança social, a 
continuidade da assistência; 
Assegurar o funcionamento dos serviços de urgência regulares, no seu âmbito. 

Sapadores Florestais 
 

Apoiar o combate aos incêndios florestais e as subsequentes operações de rescaldo, de 
acordo com o previsto no PMDFCI. 
Apoiar as ações de aviso às populações; 
Disponibilizar veículos todo o terreno e ferramentas manuais, nomeadamente, moto 
serras e outro tipo de equipamento que possa apoiar as operações de proteção e socorro; 
Apoiar as ações de evacuação. 

Força Aérea Portuguesa 
 

A participação da Força Aérea Portuguesa nas ações de proteção civil enquadra-se no 
Grupo de Busca e Socorro. Na fase de emergência, as principais missões da Força Aérea 
são: 
Realizar ações de busca e salvamento; 
Colaborar nas ações de evacuação rápida com recurso a meios aéreos; 
Colaborar no transporte aéreo de vítimas para unidades hospitalares. 

Marinha Portuguesa – 
Destacamentos de 

Mergulhadores 
Sapadores 

 

A participação dos destacamentos de mergulhadores sapadores da Marinha Portuguesa 
nas ações de proteção civil enquadra-se no Grupo de Busca e Socorro para apoiar no 
desaparecimento de pessoas e bens, socorro a náufragos e a embarcações.  
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3.1.3 Fase de reabilitação  

A fase de reabilitação compreende as ações desenvolvidas no quadro da 

proteção civil para promover a reposição da normalidade da vida das pessoas nas 

áreas do município afetadas por acidente grave ou catástrofe. Estas passam 

fundamentalmente pelo restabelecimento do abastecimento de água, energia, 

comunicações e acessos, o regresso das populações deslocadas, inspecção e 

estabilização de infra-estruturas e remoção de destroços. Os principais agentes de 

proteção civil que poderão actuar no município de Sátão na fase de reabilitação e 

respetivas missões encontram-se identificados na Tabela 15.  

 

Tabela 15 - Missões dos agentes de proteção civil na fase de reabilitação 
FASE DE REABILITAÇÃO 

AGENTE DE 

PROTEÇÃO CIVIL 
MISSÃO 

 

Bombeiros Voluntários de 

Sátão 

Desenvolver operações de rescaldo de incêndios; 

Apoiar o transporte de regresso de pessoas, animais e bens deslocados; 

Avaliar a estabilidade e segurança de edifícios e estruturas atingidos. 

GNR 

Impedir o acesso a zonas acidentadas onde subsista risco para a segurança 

pública; 

Assegurar a proteção dos bens que fiquem abandonados em edifícios evacuados 

ou acidentados; 

Controlar o trânsito nas zonas acidentadas para facilitar o acesso e o trabalho de 

maquinaria pesada. 

Exército Português 

Prestar apoio logístico e disponibilizar infra-estruturas e meios de engenharia para a 

remoção de destroços; 

Apoiar o transporte de regresso de pessoas, animais e bens deslocados. 

INEM 
Prestar o necessário apoio psicossocial às vítimas recorrendo através do seu 

Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise. 

Sapadores Florestais 

 

Apoiar as operações de rescaldo de incêndios florestais, de acordo com o previsto 

no PMDFCI. 

INAC (Instituto Nacional de 

Aviação Civil) 

Cooperar com a entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e 

incidentes com aeronaves. 

Marinha Portuguesa – 

Destacamentos de 

Mergulhadores Sapadores 

Prestar apoio nas ações de localização de vítimas que se encontrem submersas; 

Auxiliar nas ações de vistoria a infra-estruturas submersas. 
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3.2 Missão dos organismos e entidades de apoio  

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

com capacidade operacional sobre os quais pende especial dever de cooperação com 

os agentes de proteção civil em situação de iminência ou de ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe.  

Foi realizado um levantamento das principais missões que lhes estão incumbidas no 

contexto da proteção civil, de acordo com o quadro de competências próprias, para 

cada uma das diferentes fases de atuação.  

 

 

3.2.1 Fase de pré-emergência  

Conforme descrito no ponto anterior, e como já indicado relativamente à missão dos 

principais agentes de proteção civil que poderão actuar no município, a fase de pré-

emergência compreende as ações desenvolvidas no contexto da proteção civil, no 

domínio da prevenção de acidentes graves ou catástrofes. As principais missões dos 

organismos e entidades de apoio na fase de pré-emergência estão resumidas na 

Tabela 16.  

 

 

3.2.2 Fase de emergência  

A fase de emergência corresponde à situação de iminência ou ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe e compreende as ações desenvolvidas no quadro da 

proteção civil para limitar os efeitos destas ocorrências no município. As principais 

missões dos organismos e entidades que poderão prestar apoio na fase de emergência 

encontram-se resumidas na Tabela 17.  

 

 

3.2.3 Fase de reabilitação  

A fase de reabilitação compreende as ações desenvolvidas no quadro da 

proteção civil para promover a reposição da normalidade da vida das pessoas nas 

áreas do município afetadas por acidente grave ou catástrofe. As principais 

missões dos organismos e entidades de apoio na fase de emergência encontram-se 

definidas na Tabela 18.  
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Tabela 16 - Missão dos organismos e entidades de apoio na fase de pré-emergência 

FASE DE PRÉ-EMERGÊNCIA 

ORGANISMO OU 

ENTIDADE DE APOIO 
MISSÃO 

Instituto de segurança 

social 

Desenvolver e manter um cadastro/lista actualizados de população desprotegida no 

concelho (idosos e doentes crónicos inválidos sem apoio familiar, sem-abrigo, etc.) 

Agência Portuguesa do 

Ambiente 

Regulamentar e fiscalizar as operações de transporte e manipulação de substâncias 

perigosas. 

Instituto de Meteorologia 

 

Assegurar a vigilância sísmica e garantir a observação do campo geomagnético; 

Assegurar o funcionamento e a exploração das redes de observação, medição e 

vigilância meteorológica; 

Elaborar e difundir a previsão do estado do tempo, assistir a navegação aérea e 

marítima com a informação necessária à sua segurança e operação; 

ARH do Centro 

 

Recolher informação hidrométrica dos rios e albufeiras; 

Monitorizar o estado de conservação de estruturas hidráulicas e proceder às obras 

necessárias para a sua manutenção. 

INAG 

Assegurar a proteção, o planeamento e o ordenamento dos recursos hídricos; 

Inventariar e manter o registo do domínio público hídrico e manter actualizados os 

sistemas de informação e de gestão de recursos hídricos, e promover a sua 

delimitação; 

EP - Estradas de Portugal 

 

Proceder, com equipamento próprio, à proteção e conservação das infra-estruturas 

rodoviárias das áreas que previsivelmente possam ser afetadas por determinado 

evento; 

Assegurar que as concessionárias, com equipamentos próprios e em tempo útil, nas 

vias sob a sua responsabilidade, cumprem a tarefa de proteção e conservação das 

infra-estruturas rodoviárias das áreas que previsivelmente poderão ser afetadas por 

determinado evento. 
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Tabela 17 - Missões dos organismos e entidades de apoio na fase de emergência 

FASE DE EMERGÊNCIA 

ORGANISMO OU 
ENTIDADE DE APOIO 

MISSÃO 

Instituto Nacional de 
Medicina Legal 

 

Coordenar as ações de mortuária; 
Mobilizar a Equipa Médico-Legal de Intervenção em Desastres (EML-DVI); 
Realizar autópsias cujo resultado rápido possa revelar-se decisivo para a saúde 
pública (despiste de doenças infecciosas graves). 

Cruz Vermelha Portuguesa 
 

Colaborar na construção de postos de triagem e de primeiros socorros; 
Prestar ações de socorro médico no local da ocorrência; 
Realizar o transporte assistido das vítimas para unidades de saúde adequadas; 
Colaborar no transporte de desalojados para instalações de acolhimento temporário; 
Colaborar nas ações de mortuária; 
Colaborar na distribuição de roupas e alimentos às populações evacuadas; 
Prestar apoio psicológico, social e logístico às vítimas ilesas. 

Instituições de segurança 
social 

 

Disponibilizar o cadastro/lista actualizados de população desprotegida no concelho 
(idosos sem apoio familiar, doentes inválidos, sem-abrigo); 
Colaborar na instalação e organização de abrigos e centros de acolhimento 
temporário; 
Prestar apoio domiciliário à população desprotegida (com residência); 
Realizar ações de apoio de rua direcionadas aos sem-abrigo. 

AFN – Direcção Regional de 
Florestas do Centro 

 

Participar nos briefings de planeamento de combate a incêndios na mata nacional 
e/ou perímetro florestal, indicando os locais prioritários a defender, para a proteção 
do património florestal (do ponto de vista ambiental e económico); 
Apoiar as operações de combate a incêndios na mata nacional e/ou perímetro 
florestal, transmitindo informações úteis sobre a orografia do terreno, 
transitabilidade de acessos, tipo de vegetação, localização de habitações, etc. 

Empresas responsáveis pelo 
abastecimento de gás 

electricidade (EDP)  

Suspender o abastecimento de gás e/ou electricidade aos locais acidentados para 
diminuir o risco de explosões. 

Empresas responsáveis por 
transportes públicos e de 

mercadorias 
(Berrelhas e União de Sátão) 

Apoiar as ações de evacuação das áreas consideradas em risco, transportando 
pessoas para locais de abrigo previamente identificados; 
Assegurar o transporte de bens, equipamentos e animais das áreas consideradas 
em risco para locais seguros. 

Organismos responsáveis 
pelas comunicações 
(rede fixa de telefones, antenas 
retransmissoras de televisão e 
rádio, antenas de operadoras 
de telefones móveis) 

Difundir avisos e recomendações de segurança à população. 

INAG – ARH do Centro 
Disponibilizar informação hidrométrica dos rios e albufeiras necessária ao 
acompanhamento de situações de cheias e seca. 

LNEC 
 

Proceder a diagnósticos expeditos de estabilidade e segurança de estruturas 
acidentadas para que as operações de socorro possam ser realizadas da forma 
mais segura possível. 

Instituto de Meteorologia 
 

Efectuar previsões de ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos e emitir, 
atempadamente, avisos à proteção civil e público em geral; 
Acompanhar a previsão da evolução de fenómenos meteorológicos extremos, 
mantendo os agentes de proteção civil informados e emitindo avisos à população 
em geral, quando se justifique.; 

EP - Estradas de Portugal 
 

Proceder, com equipamento próprio, às obras de reparação das principais vias de 
comunicação afetadas que se encontrem a seu cargo; 
Assegurar que as concessionárias, com equipamentos próprios e em tempo útil, nas 
principais vias sob a sua responsabilidade, promovem as tarefas de recuperação da 
capacidade de circulação nas áreas afetadas. 

APA (Agência Portuguesa do 
Ambiente) 

Supervisionar as operações de controlo de acidentes graves com substâncias 
perigosas. 

Agrupamentos de Escuteiros 
 

Apoiar a instalação e organização dos centros de acolhimento temporários; 
Prestar apoio domiciliário à população desprotegida em situações de emergência 
(ex.: onda de calor); 
Realizar ações de estafeta no apoio às atividades das entidades com 
responsabilidades nas ações de proteção civil; 
Organizar recolhas e distribuição de alimentos, roupas e outros bens; 
Colaborar no salvamento de animais afectados pela contaminação do meio 
ambiente. 
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Tabela 19. Missões dos organismos e entidades de apoio na fase de reabilitação 

FASE DE REABILITAÇÃO 

ORGANISMO OU 

ENTIDADE DE APOIO 
MISSÃO 

Cruz Vermelha Portuguesa 
Colaborar na distribuição de roupas e alimentos às populações evacuadas Prestar 

apoio psicológico, social e logístico às vítimas ilesas. 

AFN – Direcção Regional 

de Florestas do Centro 
Adoptar medidas de recuperação das áreas afetadas. 

Empresas responsáveis 

pelo abastecimento de 

electricidade (EDP) e gás 

Proceder às obras de reparação para garantir o rápido restabelecimento do 

abastecimento de electricidade, gás e água. 

Empresas responsáveis por 

transportes públicos e 

mercadorias 

Colaborar, após a emergência, nas ações de transporte de regresso de pessoas, 

bens, equipamentos e animais deslocados. 

Organismos responsáveis 

pelas comunicações 

(rede fixa de telefones, 

antenas retransmissoras de 

televisão e rádio, antenas de 

operadoras de telefones 

móveis) 

Proceder às obras de reparação para garantir o rápido restabelecimento do sistema 

de comunicações. 

LNEC 
Proceder a diagnósticos de estabilidade e segurança de estruturas acidentadas, 

propondo medidas de recuperação. 

EP - Estradas de Portugal 

 

Proceder, com equipamento próprio, às obras de reparação em vias de comunicação 

afetadas a seu cargo; 

Assegurar que as concessionárias, com equipamentos próprios e em tempo útil, nas 

vias sob a sua responsabilidade, desenvolvem as tarefas de recuperação da 

capacidade de circulação nas áreas afetadas. 

Agrupamentos de 

escuteiros 

Colaborar com outras entidades no sentido de apoiar pessoas e animais no 

deslocamento de regresso ao local de origem ou explorações, respetivamente. 
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Parte III - Áreas de 

intervenção  
A Parte III destina-se a apresentar as áreas de intervenção básicas da organização 

geral das operações. 
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1. ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS  

ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS 

A área de intervenção de administração de meios e recursos deve estabelecer procedimentos e instruções de 

coordenação quanto às atividades de gestão administrativa e financeiras inerentes à mobilização, requisição e 

utilização dos meios e recursos utilizados aquando da ativação do Plano de emergência. 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

Chefe Divisão Administrativa Financeira Técnico Superior da Secção de Contabilidade 

FUNÇÃO 

Gestão Financeira 

Supervisão das negociações contratuais 

Gestão dos tempos de utilização nas operações de emergência de proteção civil em curso.  

Gestão dos processos de Seguros. 

ÓRGÃOS DE APOIO 

SMPC- Grupo Gabinete Apoio Técnico 

Divisão Administrativa e Financeira - DAF 

Divisão do Urbanismo e Serviços Urbanos - DUSU 

ATIVIDADE 

ANTES DA EMERGÊNCIA  DURANTE A EMERGÊNCIA X DEPOIS DA EMERGÊNCIA X 

PROCEDIMENTOS 

Contactar as diversas entidades públicas e privadas, com vista a proceder ao levantamento das disponibilidades 

dos equipamentos e materiais e articular formas de garantir o fornecimento dos mesmos. 

Proceder à aquisição de bens e Serviços, por requisição do Diretor do Plano 

Gerir, através de conta específica, os donativos e outros apoios financeiros recebidos em dinheiro com destino às 

operações de Proteção civil. 

A liquidação das despesas e serviços prestados.  

OBSERVAÇÕES 

O Pessoal da administração Publica é nomeado e remunerado pelos Organismos a que pertence. O Pessoal 

Integrado nas Entidades e organismos previstos no PMEPCS é remunerado por essas entidades e organismos, 

eventualmente poderão despesas ser comparticipadas de acordo com o que vier a ser estabelecido superiormente. 

O Pessoal Voluntário cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deverá apresentar-se nas Juntas de Freguesia da sua 

residência ou no Quartel de Bombeiros de Sátão, se outros locais não foram divulgados. 

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

apoiar as ações de emergência e reabilitação. 
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2. LOGÍSTICA 

LOGISTICA 

No apoio logístico às operações constam os procedimentos e instruções de coordenação, bem como a 
identificação dos meios e responsabilidades dos serviços, agentes de proteção civil e entidades de apoio, quanto 
às entidades de logística destinadas a apoiar as forças de intervenção e a população. 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

Comandante Operacional Municipal - COM  Vereador da Proteção Civil  

FUNÇÃO 

Apoio logístico às forças de intervenção nas fases de emergência e reabilitação, nomeadamente no que respeita 
a alimentação, combustíveis, manutenção e reparação de equipamento, transporte, material sanitário, material de 
mortuário e outros. 
Apoio logístico às populações nas fases de emergência e reabilitação, nomeadamente no que respeita ao 
fornecimento de água potável, alojamento temporário, alimentação e agasalho 

ÓRGÃOS DE APOIO 

SMPC – Grupo de Gestão e Logística 
Autoridade de saúde 
Centro de saúde de Sátão 
Divisão do urbanismo e serviços urbanos - DUSU  
Divisão de obras municipais – DOM 

ATIVIDADE 

ANTES DA EMERGÊNCIA X DURANTE A EMERGÊNCIA X DEPOIS DA EMERGÊNCIA X 

PROCEDIMENTOS 

i) Forças de Intervenção 
Relativamente às necessidades de alimentação e alojamento, estas ficarão a cargo das entidades e agentes 
intervenientes nas operações. No entanto, quando for atingido um volume considerado crítico, deverão requisitar apoio 
à CMPC – Grupo de Gestão e Logística, quanto à alimentação e alojamento do pessoal voluntário, caso o desejem, 
estes ficarão também a cargo do Grupo de Gestão Logística.  
Os elementos constituintes da CMPC, as suas necessidades deverão ser asseguradas pela Câmara Municipal, a qual 
se apoiará no Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 
Os combustíveis e lubrificantes necessários para as operações de emergência ficarão a cargo dos 
diferentes agentes e entidades intervenientes no teatro de operações, no entanto, em caso de necessidade, 
as mesmas poderão pedir auxílio ao Diretor do Plano . 
No caso das despesas de manutenção e reparação de material, estas serão liquidadas pelos diferentes agentes e 
entidades que atuam nas operações de emergência, em caso de se confrontem com despesas excepcionais, as 
entidades poderão pedir apoio ao Diretor do Plano. 
AS estruturas de saúde poderão ser reforçada por infra-estruturas privadas ou militares ou ainda por postos de 
triagem e socorro montadas pelo INEM, Cruz Vermelha Portuguesa ou Forças Armadas em colaboração com a CMPC 
(Grupo de Saúde).  

 A disponibilização de material sanitário, este ficará a cargo das entidades e organismos intervenientes no 
acidente ou catástrofe, podendo no entanto a CMPC disponibilizar instalações próximas do teatro de operações 
para o efeito, como edifícios pertencentes à administração pública 
Nos casos em que as ocorrências originem um elevado número de mortos caberá à CMPC, mais precisamente 
ao Grupo de Saúde e ao Grupo de Busca e Socorro, definir os locais mais adequados para a reunião de mortos e 
o estabelecimento das medidas sanitárias necessárias. 
O sistema de comunicações operacionais de apoio ao PMEPC utiliza como primeiro recurso a rede móvel nacional. 
Em caso de falha de cobertura da rede móvel deverá ser utilizada a comunicação fixa. 
Os agentes, entidades e organizações de apoio utilizam as redes e meios próprios de telecomunicações, sem 
prejuízo da interligação operacional através da REPC  
Os radioamadores licenciados podem ser chamados a colaborar no sistema de comunicações operacionais de apoio 
ao PMEPC, sob a coordenação da equipa funcional de comunicações, alerta e aviso do SMPC. 
Em caso de necessidade, será montado um serviço de estafetas, a guarnecer pelo SMPC, Guarda Nacional 
Republicana, consoante a área de responsabilidade, e pelo agrupamento escuteiros de Sátão (CNE). 

ii) População 
Relativamente aos procedimentos são os indicados para o Grupo de Gestão e Logística, sendo as suas 
necessidades materiais e de equipamentos solicitados à CMPC. 

OBSERVAÇÕES 

O Grupo de Gestão Logística estabelecerá os procedimentos e normas de mobilização e transporte dos 
meios e recursos necessários, cooperando e articulando-se com os outros grupos de intervenção.  
Durante a fase de reabilitação, poderá ser útil o Grupo de Gestão de Voluntários promover ações de obtenção de 
fundos externos de apoio à população, bem como de recolha e armazenamento de donativos e de incentivo ao 
voluntariado. 
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3. COMUNICAÇÕES  

COMUNICAÇÕES 

O sistema de comunicações operacionais de proteção civil visa assegurar as ligações entre os serviços, agentes, 

entidades e organizações de apoio que participam nas atividades previstas no PMEPC 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

Comandante Operacional Municipal  Vereador da Proteção Civil 

FUNÇÃO 

Garante a ligação entre as entidades com responsabilidades de coordenação e os diversos organismos com missões 

atribuídas para as operações de socorro e assistência a realizar; 

Estabelece o Plano de Comunicações entre todas as entidades e organismos envolvidos, de acordo com a situação 

de emergência. 

ÓRGÃOS DE APOIO 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

Bombeiros Voluntários de Sátão 

GNR – Destacamento do Sátão 

Autoridade de Saúde Publica 

Divisão Administrativa e Recursos Humanos 

ATIVIDADE 

ANTES DA EMERGÊNCIA  DURANTE A EMERGÊNCIA X DEPOIS DA EMERGÊNCIA X 

PROCEDIMENTOS 

 O sistema de comunicações operacionais de apoio ao PMEPC utiliza como primeiro recurso a rede móvel nacional. 

Em caso de falha de cobertura da rede móvel deverá ser utilizada a comunicação fixa. 

Os agentes, entidades e organizações de apoio utilizam as redes e meios próprios de telecomunicações, sem 

prejuízo da interligação operacional através da REPC, canais cedidos pelo CDOS de Viseu. 

Os radioamadores licenciados podem ser chamados a colaborar no sistema de comunicações operacionais de apoio 

ao PMEPC, sob a coordenação da equipa funcional de comunicações, alerta e aviso do SMPC. 

Em caso de necessidade, será montado um serviço de estafetas, a guarnecer pelo SMPC, Guarda Nacional 

Republicana, consoante a área de responsabilidade, e pelo agrupamento escuteiros de Sátão (CNE). 

OBSERVAÇÕES 

O SMPC não possui instalado um sistema de comunicação via rádio. 

Dependendo da gravidade da situação não esquecer o aviso directo às populações. 
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4. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

A gestão da informação é um processo que consiste nas atividades de busca ou recolha, classificação, processamento 

e/ou tratamento e divulgação da informação. O objetivo é fazer com que a informação gerada, seja transmitida de uma 

forma eficiente e rápida para as pessoas que necessitam dela no apoio à decisão possibilitando uma resposta mais 

adequada e eficaz em situações críticas. 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

Câmara Municipal de Sátão  

Presidente da Câmara 

Câmara Municipal de Sátão  

Vereador da Proteção Civil 

FUNÇÃO 

Gestão de informação entre entidades actuantes nas operações 

Gestão de informação às entidades intervenientes do plano 

Gestão da informação pública 

Colaborar nas ações de “AVISO” às populações, nomeadamente através de transmissões de emergência, ou em 

eventual serviço de estafetas como meio de ligação. 

ÓRGÃOS DE APOIO 

Gabinete de Informação e Relações Publicas e o Gabinete de Apoio Técnico 

Comunicação Social e Imagem 

ATIVIDADE 

ANTES DA EMERGÊNCIA X DURANTE A EMERGÊNCIA X DEPOIS DA EMERGÊNCIA X 

PROCEDIMENTOS 

Avaliação de riscos a partir da informação recepcionada   

Acompanhamento e evolução da emergência 

Determinação dos meios, recursos e operações a desencadear 

Manter a articulação permanente com CDOS Viseu. 

Coordenação com os grupos de Saúde e de Gestão Logística de forma a obter e centralizar toda a informação 

relativa à população afetada. 

Organizar um centro de informação à população (serviço que tem por finalidade informar se a pessoa procurada 

consta dos registos de população alojadas em centros de acolhimento temporário) 

Informação pública, pela divulgação de avisos e medidas de autoproteção da população na fase antes da 

emergência através de: Folhetos informativos distribuídos através do serviço de Info Mail dos CTT, cartazes, 

internet (sítio da Câmara Municipal de Sátão), avisos de rádio (rádio local, rádio Sátão) 

Disponibilizar informação à comunicação Social, não só para esclarecer a população sobre a evolução da 

situação de emergência bem como as ações que se irão desenvolver, mas também transmitir medidas de auto, 

locais de concentração e alojamento provisório, Números de telefone e locais de contacto para a obtenção de 

informação, recepção de donativos e inscrição para o serviço voluntário  

OBSERVAÇÕES  

Os órgãos de comunicação social (rádio Sátão e TV) devem difundir toda a informação disponível para que sejam 

emitidos, na íntegra e em tempo útil, os avisos, comunicados, notas de imprensa e outras formas de difusão da 

informação, no âmbito da sua missão de serviço publico 
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5. PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO  

PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 

A ocorrência de acidentes graves ou catástrofes pode levar à necessidade de se proceder à evacuação de zonas, o 

que, por sua vez, poderá implicar a mobilização, alojamento e realojamento de populações em risco 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

Comandante da GNR – Destacamento Territorial de 

Sátão 

2º Comandante da GNR – Destacamento do Sátão 

FUNÇÃO 

Garantir a manutenção da ordem na evacuação das populações. 

Coordenar o controlo do tráfego e do acesso e segurança das áreas afetadas, mantendo abertos corredores de 

circulação de emergência. 

Coordenar – com a colaboração de outros grupos – o processo de identificação e credenciação do pessoal ligado a 

operações de socorro na emergência. 

Coordenar as operações de movimentação de populações. 

ÓRGÃOS DE APOIO 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

Destacamento territorial de Sátão 

Bombeiros Voluntários de Sátão 

Instituto Nacional de Emergência Médica 

Divisão obras municipais 

ATIVIDADE 

ANTES DA EMERGÊNCIA  DURANTE A EMERGÊNCIA X DEPOIS DA EMERGÊNCIA X 

PROCEDIMENTOS 

A evacuação é proposta pelo responsável do Grupo Busca e Socorro e validada ou aprovada pelo Presidente da 

Câmara Municipal. 

Definir o nível de evacuação (evacuação primária, que corresponde à retirada da população da zona em risco 

para um local de segurança nas imediações; ou evacuação secundária, que compreende o deslocamento da 

população afetada do local  de segurança para instalações de abrigo, onde poderão garantir as suas necessidades 

básicas (alimento, agasalho e instalações sanitárias). 

Na evacuação primária elaborar, um plano de evacuação do qual deverá constar a zona a evacuar, o tempo 

dentro do qual a evacuação deve estar terminada, a estimativa do número de evacuados, o método de aviso à 

população e determinar as zonas de concentração local (ZCL; locais próximos da zona a evacuar para onde deverá 

ser encaminhada numa primeira fase a população deslocada de modo a facilitar a sua triagem e transporte para o seu 

destino final) e as vias através das quais a população deverá ser direcionada (Itinerários  Primários  de Evacuação - 

IPE);  

 Proceder de imediato à constituição de um perímetro de segurança através do corte de trânsito e ao desimpedimento 

de vias que se encontrem obstruídas por viaturas. 

Desencadear as operações de evacuação mantendo permanentemente actualizado o registo das habitações/ruas 

evacuadas 

Avisar a população para a necessidade de trazerem consigo a sua documentação e medicamentos; 

Garantir o esforço de remoção e salvaguarda de alguns bens pessoais da população evacuada cujas habitações se 

encontram em maior risco; 

Acompanhar a população ao longo do percurso de forma a garantir a manutenção da ordem na movimentação.  

Fazer chegar à zona a evacuar equipas de socorro e salvamento e, por medida de precaução, uma equipa de 

emergência médica para prestar apoio a feridos resultantes da ocorrência ou da movimentação da população 

 Proceder à desobstrução dos acessos à população a evacuar (caso existam); 
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 Coordenar o controlo de acessos à zona sinistrada;  

 Garantir a comunicação em permanência com o Presidente da Câmara Municipal;  

 Fazer chegar à zona a evacuar ou às ZCL’s, equipas de identificação e de apoio a carências ou necessidades da 

população (alimentos, agasalhos, alojamento, apoio psicológico e médico) através do Grupo de Gestão Logística e 

Grupo de Saúde;  

 - Identificar os deslocados, através do preenchimento de uma ficha com a listagem de apoios que cada pessoa 

recebeu (alimentos, agasalhos, alojamento, apoio psicológico e médico);  

 - Em articulação com o Grupo de Transportes e Obras Públicas fazer chegar à zona a evacuar ou às ZCL’s, viaturas 

de transporte de passageiros, de modo a garantir a sua deslocação para Zonas de Acolhimento (ZA) em caso de 

necessidade.  

Na evacuação Secundária  

Alojamento da população em instalações públicas ou privadas, o Grupo de Gestão Logística, deverá:  

Solicitar ao Grupo de Transportes e Obras Públicas a listagem dos veículos de transporte (veículos terrestres) que 

se encontram disponíveis para proceder à evacuação da população da zona afetada ou ZCL para a zona ou 

zonas de acolhimento (ZA) e contactar os motoristas necessários para garantirem a operação;  

 Determinar as instalações que se encontram disponíveis operacionalmente para acolher a população deslocada e que 

melhor cumprem os requisitos necessários para garantir o seu bem-estar; 

Organizar a lista de pessoal a contactar para garantir as necessidades básicas da população deslocada 

(alimentação, agasalhos e higiene). Ter em especial atenção a presença crianças de colo, deficientes e idosos; 

 Determinar quais as organizações a contactar para prestarem auxílio no apoio à população deslocada 

 Proceder à disponibilização de camas e/ou colchões; 

 Solicitar ao Grupo de Saúde para garantir o acompanhamento clínico da população deslocada; 

 Solicitar ao Grupo de Saúde para avaliar a necessidade de se prestar apoio psicológico à população deslocada, 

principalmente aos elementos mais jovens, idosos, deficientes e no caso de se terem ocorrido vítimas mortais, a 

elementos que perderam familiares. 

OBSERVAÇÕES 

A população dos edifícios ou zonas evacuadas, quando em pequeno número, é normalmente acomodada 

temporariamente em infra-estruturas dedicadas ao acolhimento de população (instalações hoteleiras), providenciadas 

pelo Grupo de Gestão Logística mediante o parecer do Presidente da CMS  

Quando se trata de uma evacuação de grande escala normalmente são utilizadas para o alojamento as 

instalações públicas deverá ter previstas ZCL’s (evacuação primária), que correspondem a locais de reunião das 

pessoas provenientes das zonas sinistradas, as quais deverão coincidir, sempre que possível, com estruturas fixas 

bem conhecidas como campos de futebol, pavilhões gimnodesportivos, praças públicas entre outras. Nestas 

zonas deverá ser realizada a identificação da população deslocada, através do preenchimento de uma ficha de 

registo mas também a triagem consoante as suas carências e necessidades (alimentos, agasalhos, acolhimento, 

apoio psicológico ou médico, sanitário, entre outros). No município de Sátão as infra-estruturas que poderão ser 

utilizadas para este fim são:  

 - Escola EB1, 2, 3 Ferreira de Aves 

 - Escola do Secundária Rosa Viterbo de Sátão;  

 - Escola EB 2,3 Sátão 

 - Escola EB1 Sátão e do Concelho 

- Pavilhão gimnodesportivo da escola Secundária Rosa Viterbo.  

 - Gimnodesportivo da CMS 

 - Gimnodesportivo da BVS 
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6. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 

MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 

Em situações de emergência é necessário assegurar a manutenção da ordem pública para garantir que as forças 

de socorro desenvolvem sem perturbações a sua atividade, a segurança da população e a manutenção dos serviços 

básicos do concelho 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

Comandante GNR  2º Comandante GNR  

FUNÇÃO 

Coordenar o controlo do tráfego e manter corredores de circulação de emergência 

Limitação do acesso e garantir a segurança das infra-estruturas e equipamentos sensíveis ou indispensáveis às 

operações de Proteção Civil 

Definir e implementar processos de credenciação de pessoal ligado às operações de socorro.  

ÓRGÃOS DE APOIO 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

Serviço de Fiscalização da câmara Municipal de Sátão 

ATIVIDADE 

ANTES DA EMERGÊNCIA  DURANTE A EMERGÊNCIA X DEPOIS DA EMERGÊNCIA X 

PROCEDIMENTOS 

O Comando do destacamento Territorial da GNR, em articulação com CMPC, procede ao isolamento das zonas de 

sinistro, através da criação de barreiras com limitação do acesso apenas às forças de segurança e socorro. 

Tendo em vista a segurança das infra-estruturas e equipamentos sensíveis deve a GNR, assegurar o destacamento 

de pessoal, em número suficiente de acordo com a gravidade de ocorrência. 

Quando justificável o Comando de destacamento Territorial da GNR, em conjugação com o Presidente da Câmara 

Municipal poderá impor a restrição à movimentação de pessoas nas zonas consideradas criticas. Nesta situação a 

GNR assegurará o patrulhamento dessas áreas com vista a impedir roubos e pilhagens, incluindo a detenção de 

todos os indivíduos aí encontrados sem autorização. 

OBSERVAÇÕES 

As zonas contendo instalações comerciais ou industriais consideradas críticas deverão ser alvo de 

patrulhamento sempre que os meios do dispositivo operacional assim o permitam.  
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7. SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VITIMAS  

SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VITIMAS 

Nos serviços médicos e transporte de vítimas, identificam-se os procedimentos e instruções de coordenação, bem 

como os meios e as responsabilidades dos serviços, agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio, 

quanto às atividades de saúde e evacuação secundária, face a um elevado número de vítimas. 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

Coordenador do Centro de Saúde de Sátão: Autoridade de Saúde 

FUNÇÃO 

Coordenação da prestação de assistência pré-hospitalar no local 

Assegura a evacuação primária das vítimas; 

Triagem das vítimas 

Evacuação para o Centro de saúde, Hospital Central de Viseu e outros 

Abastecimento de fármacos 

Registo dos sinistrados atendidos nos postos de primeiros socorros  

Proceder á mobilização de clínicas particulares, postos de enfermagem e farmácias 

ÓRGÃOS DE APOIO 

Centro de Saúde de Sátão 

Hospital de São Teotónio de Viseu 

Bombeiros Voluntários de Sátão 

Cruz Vermelha 

ATIVIDADE 

ANTES DA EMERGÊNCIA  DURANTE A EMERGÊNCIA X DEPOIS DA EMERGÊNCIA X 

PROCEDIMENTOS 

 O chefe da primeira equipa de intervenção assume o comando das operações de socorro. Compete ao 

comandante das operações de socorro identificar e informar a direcção do Plano relativamente à quantidade 

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

secundária das vítimas. 

Compete á direcção do Plano a identificação dos meios a solicitar e, em coordenação com o INEM o 

estabelecimento da ligação ao(s) Hospital(s) de evacuação, prestando informações pertinentes sobre o tipo de 

ocorrência e o número potencial de vitimas 

O INEM através de meios próprios enviados para o local, pode, nas ocorrências de gravidade acentuada ou 

crítica, montar gerir postos de triagem, de assistência pré hospitalar e de evacuação em estrita articulação com o 

grupo de saúde. De realçar que o INEM deverá coordenar todas as atividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, 

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

adequadas, bem como a montagem de Postos Médicos Avançados 

O transporte de vítimas será realizado por duas entidades: Bombeiros Voluntários de Sátão e o Instituto Nacional 

de Emergência Médica (INEM), estas entidades que operam a nível nacional, distrital e/ou municipal ficarão 

responsáveis pelos serviços médicos e transportes de vítimas em caso de emergência, sendo que a sua articulação com 

o sistema nacional de proteção civil se fará, a nível distrital, através do CDOS e, a nível municipal, através da CMPC.  

OBSERVAÇÕES 
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8. SOCORRO E SALVAMENTO 

SOCORRO E SALVAMENTO 

As intervenções iniciais face a um acidente grave ou catástrofe cabem, prioritariamente, às forças mais próximas do 

local da ocorrência ou que apresentem missão específica mais adequada. 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

Comandante Bombeiros Voluntários de Sátão 2º Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sátão 

FUNÇÃO 

Coordena as atividades de combate aos incêndios; 

Coordena as ações de busca e salvamento de pessoas e bens; 

Coordena as ações das forças operacionais constituídas para as diversas missões; 

Controla o pessoal operacional das forças de apoio; 

Providencia instrução e recursos materiais para as corporações de bombeiros, que possam vir a actuar localmente, 

para fazer face aos riscos inventariados; 

Dá indicação de meios de reforço do que poderá vir a necessitar, referenciando as entidades detentoras e a sua 

aplicação operacional previsível; 

ÓRGÃOS DE APOIO 

GNR – destacamento de Sátão 

SMPC 

ATIVIDADE 

ANTES DA EMERGÊNCIA  DURANTE A EMERGÊNCIA X DEPOIS DA EMERGÊNCIA X 

PROCEDIMENTOS 

 As intervenções iniciais de busca e salvamento, em caso de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, serão da 

responsabilidade das entidades mais próximas do local do incidente ou que apresentam missão específica mais 

adequada, assim, o chefe da primeira entidade que chegar ao local deverá assumir o comando das operações e 

identificar o tipo de ocorrência, extensão, número potencial de vítimas e meios de reforço necessários. 

As informações recolhidas devem ser comunicadas à CMPC, sempre que exista transferência de comando deverá 

ocorrer um briefing para o próximo Comandante e uma notificação a todo o pessoal informando que uma mudança de 

comando está a ter lugar. 

Poderá em situações que sejam necessárias ações de busca, com força de segurança do município (GNR - Posto 

Territorial de Sátão), a equipas cinotécnicas da GNR. 

Compete ao comandante operacional decidir o momento em que a fase de emergência estabilizou, decisão essa que 

deve ser tomada em estreita articulação com o Diretor do plano. 

OBSERVAÇÕES 
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9. SERVIÇOS MORTUÁRIOS  

SERVIÇOS MORTUÁRIOS 

Na situação de acidente grave ou catástrofe é necessário definir as atividades de recolha e reunião de vítimas 

mortais, instalação de morgues provisórias 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

Autoridade de saúde Médico designado pelo Centro de Saúde 

FUNÇÃO 

Coordenação das ações de mortuária, definindo os locais de reunião de mortos e morgues provisórias 

Instalação de morgues provisórias para identificação e reconhecimento de vítimas mortais  

Sepultamento de emergência 

Informar a CMPC, sempre que seja possível, do número de mortos e a sua distribuição geográfica; 

Informar à CMPC qualquer situação que ponha em risco a saúde pública da população. 

ÓRGÃOS DE APOIO 

SMPC 

Hospital Central de Viseu 

Corpo de Bombeiros  

Instituto Nacional de Medicina Legal 

GNR – Posto Territorial de Sátão 

Juntas de freguesia 

ATIVIDADE 

ANTES DA EMERGÊNCIA  DURANTE A EMERGÊNCIA X DEPOIS DA EMERGÊNCIA X 

PROCEDIMENTOS 

A recolha e depósito de cadáveres serão efectuados pela GNR e corpo de Bombeiros, sob supervisão da 

Autoridade de Saúde concelhia. 

Sempre que o número de cadáveres exceder a capacidade das casas mortuárias mais próximas, optar-se-á pela 

constituição de morgues provisórias no pavilhão desportivo municipal mais próximo da área afetada. 

Caso seja necessário efectuar sepultamento de emergência que exceda a capacidade dos cemitérios existentes, 

este será efectuado através de valas comuns, distantes de aglomerados, linhas de água e zonas de máxima 

infiltração. Sempre que possível, os cadáveres devem ser sepultados com alguma forma de identificação que 

facilite a posterior exumação e transferência para cemitério. 

As tarefas ligadas às morgues provisórias são da competência das equipas do Instituto Nacional de Medicina Legal, 

que culminam na identificação e entrega dos corpos para serem sepultados, em terreno previamente estabelecido 

para esse fim. 

OBSERVAÇÕES 

Em situações cujo número de mortos não atinja valores elevados, as vítimas mortais deverão ser 

transportadas para a morgue do Hospital Central de Viseu ou, em alternativa, para as casas mortuárias do concelho. 

Caso os acidentes graves ou catástrofes originem um elevado número de mortos, estes deverão ser reunidos 

em locais previamente estabelecidos, dando-se preferência a estruturas fixas temporárias, com as seguintes 

características: fáceis de limpar; em zonas planas e em espaços abertos; com boa drenagem; com boa ventilação 

natural; com disponibilidade de água corrente; com disponibilidade de electricidade; com comunicações; com boas 

acessibilidades.  

Grupo de Saúde e ao Grupo de Busca e Socorro os quais deverão definir, face à situação, os locais de reunião de 

mortos e estabelecer as medidas sanitárias necessárias e de segurança a adoptar 
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10. PROTOCOLOS  

Não existem Protocolos com Entidades 
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Parte IV - Informação 

complementar                

Secção I 
A Parte IV visa apresentar informação adicional à descrita nas componentes 

anteriores do plano. 
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1. ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO CIVIL EM 

PORTUGAL  

A Proteção Civil é uma atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e 

autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas, 

tendo em vista prevenir riscos colectivos inerentes a situações de acidente grave 

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

perigo quando aquelas situações ocorram.  

 

1.1 Estrutura da proteção civil  

A estrutura nacional de proteção civil, de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil 

(Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho com as alterações introduzidas pela Lei orgânica 

nº1/2011, de 30 de novembro – Lei de Bases de Proteção Civil) e o Dispositivo 

Integrado de Operações de Proteção e Socorro (DIOPS), é constituída por três 

tipos de órgãos: 

 Direcção política; 

 De coordenação política  

 De execução.  

Entidades de Direcção Política - entidades político-administrativas responsáveis pela 

política de proteção civil. Estas entidades são:  

Presidente de Câmara Municipal.  

 

Órgãos de Coordenação Política - estruturas não permanentes responsáveis pela 

coordenação da política de proteção civil, concretamente: 

 - Comissão Municipal de Proteção Civil – Órgão responsável a nível Municipal 

pelo accionamento do Plano de Emergência 

Integram as Comissões Municipais de Proteção Civil (CMPC) o Presidente da 

Câmara Municipal, o Comandante Operacional Municipal, um elemento de 

cada força de segurança e corpo de bombeiros existente no município, a 

autoridade de saúde do município, o dirigente máximo da unidade de saúde 

local, um representante dos serviços de segurança social e solidariedade e 

representantes de outras entidades que poderão contribuir em ações de 

proteção civil.  
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Órgãos de Execução - organismos técnico-administrativos responsáveis pela 

execução da política de proteção civil. Os órgãos de execução previstos na Lei de 

Bases da Proteção Civil são:  

A ANPC tem por missão planear, coordenar e executar a política de 

proteção civil, designadamente na prevenção e reacção a acidentes 

graves e catástrofes, de proteção e socorro de populações e de 

superintendência da atividade dos bombeiros.  

 Serviço Municipal de Proteção Civil - Órgão que tem por responsabilidade a 

prossecução das atividades de proteção civil no âmbito municipal, 

nomeadamente, acompanhar a elaboração do plano municipal de emergência 

de proteção civil, etc.  

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) é dirigido pelo Presidente da 

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

 

 

A Figura 3 representa esquematicamente a estrutura nacional de proteção civil 

definida pela Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho).  
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(Adaptado de Caderno Técnico PROCIV 3 (ANPC, 2008)) 

Figura 3 - Esquema da estrutura de proteção civil em Portugal  
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1.2 Estrutura das operações   

A nível nacional as operações de proteção e socorro encontram-se enquadradas 

pelo Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, que define o Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro (SIOPS). Este consiste num conjunto de 

estruturas, normas e procedimentos de natureza permanente e conjuntural que 

asseguram que todos os agentes de proteção civil atuam, no plano operacional, 

articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da respetiva 

dependência hierárquica e funcional.  

 

1.2.1 Estruturas de Coordenação Institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Esquema do Comando da Proteção Civil 

 

(Adaptado de Caderno Técnico PROCIV 3 (ANPC, 2008)) 
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1.2.2 Coordenação de nível Municipal  

A Comissão Municipal de Proteção Civil - CMPC assume, para além da 

coordenação política da atividade de proteção civil de nível municipal, o papel de 

coordenação institucional na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe. Para reforçar esta indicação, a DON nº1/2010 indica ainda na alínea e) do 

ponto 15, que é competência da Comissão Municipal de Proteção Civil “gerir a 

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

desencadear”.  

 

1.2.3 Estruturas de direcção e comando  

Todas as instituições representadas nos centros de coordenação operacional 

possuem estruturas de intervenção próprias que funcionam sob a direcção ou 

comando previstos nas respetivas leis orgânicas. No que respeita à Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, esta dispõe de uma estrutura operacional própria, assente 

em comandos operacionais de socorro de âmbito nacional e distrital, competindo a 

esta estrutura assegurar o comando operacional das operações de socorro e ainda o 

comando operacional integrado de todos os corpos de bombeiros.  

 

O Comando Nacional de Operações de Socorro - CNOS tem por principais 

competências garantir a operatividade e articulação de todos os agentes de proteção 

civil que integram o SIOPS, assegurar o comando e controlo das situações que pela 

sua natureza ou gravidade requeiram a sua intervenção e coordenar 

operacionalmente os comandos distritais de operações de socorro.  

 

Os comandos distritais de operações de socorro - CDOS têm como competências 

fundamentais no âmbito do SIOPS assegurar o comando e controlo das situações 

que pela sua natureza, gravidade, extensão e meios envolvidos ou a envolver, 

requeiram a sua intervenção, assegurar a gestão dos meios aéreos a nível distrital, e 

apoiar técnica e operacionalmente as comissões distritais de proteção civil.  

 

Ao Comandante Operacional Municipal - COM compete, comparecer no local do 

sinistro sempre que as circunstâncias o aconselhem, promover reuniões periódicas 

de trabalho sobre matérias de âmbito exclusivamente operacional, com o 

comandante do corpo de bombeiros, assumir a coordenação das operações de 
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socorro de âmbito municipal, nas situações previstas no plano de emergência 

municipal, bem como quando a dimensão do sinistro requeira o emprego de meios de 

mais de um corpo de bombeiros. Compete também ao COM, dar parecer sobre o 

material mais adequado à intervenção operacional no respetivo município e 

promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à articulação de 

meios face a cenários previsíveis. Sem prejuízo da dependência hierárquica e 

funcional do Presidente da Câmara, o COM mantém em permanência a ligação e 

articulação com o comandante operacional distrital.  

O município de Sátão, tem nomeado um COM.   
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2. MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CIVIL  

Com o objetivo de garantir a operacionalidade e coordenação dos agentes de 

proteção civil, essenciais para uma resposta rápida e eficiente em situações de 

emergência, e uma efectiva prevenção de riscos, a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei 

n.º 27/2006, de 3 de Julho) prevê a criação de Comissões Municipais de Proteção 

Civil (CMPC).  

 

A CMPC, como órgão de coordenação institucional de ações de emergência a nível 

municipal, deverá coordenar-se superiormente com o Centro Distrital de Operações 

de Socorro (CDOS), uma vez que compete a este último assegurar que todas as 

instituições de âmbito distrital imprescindíveis às operações de emergência se 

articulam entre si.  

- A CMPC deverá manter em permanência o contacto com o CCOD de modo a 

este avaliar o evoluir da situação e garantir a articulação das entidades de âmbito 

distrital/nacional que integram os grupos de intervenção (INEM, Forças Armadas, 

Centro Regional de Segurança Social, entre outras - ver organização dos grupos de 

intervenção previstos no PMEPC);  

 - A CMPC deverá comunicar ao CCOD quais os meios em concreto que poderá 

ativar de modo a se avaliar a necessidade de se accionarem meios adicionais;  

 - A CMPC deverá articular-se com o CCOD de modo a que a informação a fornecer à 

população e à comunicação social por aqueles órgãos não seja contraditória.  

 

2.1 Composição, convocação e competências da CMPC  

Em conformidade com o disposto no número 2, do artigo 3.º da Lei n.º 65/2007, de 

12 de Novembro, no concelho de Sátão integram a composição da Comissão 

Municipal de Proteção Civil:  

O Presidente da Câmara Municipal de Sátão, que preside; 

O Comandante Operacional Municipal;  

Um elemento do comando dos Bombeiros Voluntários de Sátão; 

Um elemento das forças de segurança - GNR ; 

A Autoridade de Saúde do Município; 

Diretor do Centro de Saúde  

Representante do Hospital de Viseu 



 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

Versão nº: Original 2 

Data: 02/06/2015 

 

Elaborado por: Verificado por: Aprovado por: 

Pág. 75 
Gabinete Municipal de 
Proteção Civil 

  

   

P
ar

te
 IV

 –
 In

fo
rm

aç
ão

 C
o

m
p

le
m

en
ta

r,
 S

ec
çã

o
 I 

Representante da Segurança Social e Solidariedade 

Representante de outras entidades (Presidente da Junta de Freguesia 

Mioma)  

 

O correcto funcionamento da CMPC passará pela definição das responsabilidades 

de cada uma das entidades e instituições de âmbito municipal que a compõem e, 

necessariamente, pela realização frequente de reuniões que permitam àquelas 

entidades acompanhar de perto o evoluir das operações e definir estratégias 

conjuntas de acção. A realização de reuniões possibilita ainda a responsabilização 

perante a CMPC de cada uma das entidades que têm a seu cargo ações definidas 

no PMEPC, assim como a apresentação e discussão de propostas.  

 

Neste sentido, dada a importância que apresenta a criação de condições que 

permitam a comunicação regular entre as entidades com responsabilidades nas 

operações de proteção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou 

decorrentes de acidente grave ou catástrofe, definiu-se que a CMPC de Sátão se 

reunirá ordinariamente, aproximadamente uma vez por semestre, por convocação 

do Presidente da Câmara Municipal, de modo a garantir o acompanhamento da 

execução das ações previstas no PMEPC, bem como a sua monitorização, e 

extraordinariamente por convocação.  

 

As competências atribuídas á CMPC são: 

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

aprovação pela Comissão Nacional de Proteção Civil e acompanhar a sua 

execução;  

- Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção 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 ações de proteção civil;  

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

incluindo os órgãos de comunicação social.  
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2.2 Critérios e âmbito para a declaração das situações de alerta 

A declaração de situação de alerta, é um mecanismo à disposição da autoridade 

política de proteção civil para potenciar a adopção de medidas preventivas ou 

reactivas a desencadear na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou 

catástrofe, a nível Municipal. 

 

Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Sátão declarar a Situação de Alerta 

de âmbito municipal. 

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

ou enfrentar e a gravidade e extensão dos seus efeitos actuais ou potenciais, na 

Parte I-7.2 foram descritos os critérios, âmbito e circunstâncias, que fundamentam a 

ativação do plano. 

Tabela 18 - Critérios e âmbito para a declaração das situações de Alerta 

Descrição 
Declaração de Alerta 

(artigo 13.º, da Lei n.º 27/2006) 

Quando se declara 

Face à ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente grave ou 

de catástrofe, é reconhecida a necessidade de adoptar medidas 

preventivas ou medidas especiais de reacção. A declaração de 

situação de alerta de âmbito municipal tem por base a análise do 

grau de probabilidade da ocorrência e o grau de gravidade previsto 

ou verificado da mesma. (ver o ponto 7.2, da Parte I do PMEPC) 

Quem tem competências 

para declarar 

Presidente de Câmara Municipal 

(alerta de âmbito municipal) 

O que deve mencionar o 

acto de declaração 

 

A natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

O âmbito temporal e territorial; 

A estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a 

disponibilizar. 

Que outros procedimentos 

devem ser seguidos? 

 

A obrigatoriedade de convocação, da CMPC; 

O estabelecimento dos procedimentos adequados à coordenação 

técnica e operacional dos serviços e agentes de proteção civil, bem 

como dos recursos a utilizar; 

O estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de 

coordenação da intervenção das forças e serviços de segurança; 

A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência; 

A obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação 

social, em particular das rádios e das televisões, visando a 
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divulgação das informações relevantes relativas à situação. 

 

Poderá, contudo, ser o Comandante Operacional Distrital a declarar a situação de 

Alerta no todo ou em parte do seu âmbito territorial, precedida de audição sempre 

que possível do Presidente da Câmara Municipal. 

 

Num nível superior o ministro da Administração Interna pode declarar a situação de 

alerta para a totalidade do território Nacional ou com o âmbito circunscrito a uma 

parcela do território nacional. 

 

2.3 – Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso 

O SMPC de Sátão não dispõe de qualquer sistema próprio de monitorização e alerta 

dos principais riscos existentes no território concelhio, pelo que o desencadeamento 

de procedimentos de alerta está francamente dependente das informações 

difundidas pelo CDOS de Viseu. 

 

Este organismo, por sua vez, recorre a sistema de monitorização externos entre os 

quais: 

Sistemas de avisos Meteorológicos do Instituto de Meteorologia, no caso de 

situações meteorológicas adversas; 

Índice de Ícaro, no caso de ocorrência de Ondas de Calor 

Sistema de Vigilância de Emergências radiológicas da Agencia Portuguesa 

do Ambiente, no caso de emergências radiológicas. 

 

Sempre que é recebido no SMPC um comunicado de Alerta da ANPC/CDOS, são de 

imediato despoletados sistemas de alerta para uma cadeia de pessoas e entidades 

já previamente estabelecidas, de acordo com o esquema representado a seguir 
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Figura 5 – Esquema das comunicações em caso de Alerta 

 

Os sistemas para aviso à população referem-se a procedimentos de aviso e a 

mecanismos de informação e formação, com vista à sensibilização em matéria de 

autoproteção das populações e de colaboração com as autoridades. Os avisos 

contemplam a seguinte informação às comunidades locais: 

- as zonas potencialmente afetadas; 

- os itinerários de evacuação; 

- os locais de abrigo onde se devem dirigir e o que devem levar consigo; 

- outras medidas de proteção da sua segurança pessoal e dos seus bens 

(medidas de autoproteção). 

 

No que respeita aos sistemas de aviso, o SMPC poderá utilizar os seguintes 

dispositivos: 

· Telefones e telemóveis; 

· Viaturas com megafones; 

· Estações de rádio locais, (rádio Sátão); 

· Televisão; 
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· Sinos das igrejas; 

· outros. 

Os meios a adotar serão função da extensão da zona afetada, do tipo, dimensão e 

dispersão geográfica da população a avisar, na proximidade geográfica dos agentes 

de proteção civil e nos meios e recursos disponíveis, e também ter em atenção que a 

situação pode ocorrer durante o dia útil de trabalho, à noite ou durante os fins-de-

semana. 

Dado que o aviso à população é uma acção crucial para minorar o número de 

vítimas, e que é difícil que qualquer dos meios seleccionados abranja toda a 

população potencialmente afetada, deverá ser prevista a redundância de meios de 

aviso. 
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