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1. Conceito de atuação

A atuação das entidades que ao nível do município possuem responsabilidades na área da Proteção Civil
compreende necessariamente três fases: a fase de normalidade, em que as diferentes entidades
desenvolvem a sua regular atividade de acordo com a sua estrutura de comando e direção internas; a 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; e uma terceira 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 ação: 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.

Acidente
grave ou
catástrofe

Reabilitação
Recuperação

Operações
de Socorro

Resposta

Figura 1 – Ciclo de Emergência (Fonte: NFPA 1600)
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Durante a fase de pré-emergência será importante que as entidades com responsabilidades no âmbito da
Proteção Civil desenvolvam esforços no sentido de maximizar a sua eficiência conjunta em situações de
acidente grave e catástrofe. Tal é alcançado através do planeamento de estratégias de emergência, do
delineamento de exercícios, e através da realização de ações de sensibilização e esclarecimento dirigidas
às populações.
Uma vez que as situações de emergência poderão exigir o envolvimento de várias entidades, será
fundamental garantir que a sua articulação se processará de forma eficiente. Para tal, importará definir
previamente as competências e missões das várias entidades que ao nível do município possuem
responsabilidade no âmbito da Proteção Civil, como estas se irão organizar entre si, e quais os canais de
comunicação que possibilitarão manter em permanência a sua ação concertada.
Controlado o acidente grave ou catástrofe, será ainda importante desenvolver esforços no sentido de
restabelecer a normal atividade das populações afetadas. De modo a garantir que esta fase se processa
de forma célere, será fundamental definir quais os domínios que deverão ser alvo preferencial de
intervenção e as ações que permitirão alcançar os objetivos propostos. 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 adotar. O conjunto de medidas a
implementar no terreno deverá 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.
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 Vinhais, tendo em
conta os meios disponíveis e as características específicas do município.

1.1 Comissão 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 que garante que as diferentes entidades que a compõem acionam, no âmbito da
sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários param o desenvolvimento das ações
de Proteção Civil. A legislação atualmente em vigor indica que compete às CMPC ativar os PMEPC
sempre que considerem que tal se justifique, bem como, acionar a elaboração do plano Municipal de
emergência, que posteriormente e depois de parecer da CMPC é remetido para aprovação pela Comissão
Nacional de Proteção Civil e acompanhar a sua execução, acompanhar as políticas ligadas ao sistema de
Proteção Civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos, também garantir que as entidades e
instituições que integram a CMPC acionem, no âmbito das suas atribuições, os meios necessários ao
desenvolvimento das ações de Proteção Civil e difundir comunicados e avisos às populações, entidades e
instituições. (incluindo os órgãos de comunicação social).
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Contudo, entende-se que pelo facto de a CMPC compreender as principais entidades com
responsabilidades no âmbito da Proteção Civil a nível Municipal, faz sentido desenvolver a estrutura
operacional de resposta à emergência com base naquele órgão de coordenação. Por outro lado,
considera-se que será de toda conveniência envolver todas as entidades que compõem a CMPC nas
diferentes fases da atividade de Proteção Civil (pré acidente grave ou catástrofe, ações de emergência e
reabilitação), constituindo as reuniões da CMPC, extraordinárias ou não, o local privilegiado para o fazer.
A Autoridade Nacional de Proteção Civil segue a mesma linha de raciocínio relativamente a esta matéria,
uma vez que a Diretiva Operacional Nacional n.º 1/2010, de 12 de Fevereiro (Dispositivo Integrado das
Operações de Proteção e Socorro), aponta como estrutura de coordenação institucional de nível Municipal
a CMPC, e a nível distrital e nacional os Centros de Coordenação Distrital e Nacional, respectivamente.
É ainda importante realçar que a nova Lei de Bases de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho) e a
Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, deixam de fazer referência a Centros Municipais de Operações de
emergência de Proteção Civil (CMOEPC), órgãos que na anterior lei de bases se encontravam
responsáveis por garantir a coordenação dos meios a empenhar face a situações de emergência. Dado
que o objetivo de unicidade na ação em situações de emergência se mantém, o papel previsto
anteriormente para o CMOEPC deverá passar a ser assumido pela CMPC, isto porque não só ambos
compreendem a participação das mesmas entidades, como também não faz sentido designar de forma
diferente o mesmo órgão em situações de normalidade e em situações de acidente grave ou catástrofe.
Neste âmbito, será fundamental organizar operacionalmente as entidades que compõem a CMPC, tendo
em vista garantir que as várias entidades atuam de forma articulada e que os meios materiais e humanos
disponíveis no município são aplicados de forma rápida e eficiente. Isto é conseguido através da definição
de Órgãos de apoio ao Diretor do PMEPC e de áreas específicas de intervenção direcionados para,
através da distribuição das várias entidades que compõem a CMPC, por missões em concreto.
Um aspeto fundamental que importa, desde já, clarificar prende-se com a segmentação das entidades que
compõem a CMPC em dois grandes grupos:
- Grupo 1 – constituído pela Autoridade Municipal de Proteção Civil (Presidente da Câmara Municipal) e
Diretor do PMEPC, Bombeiros Voluntários de Vinhais; GNR – Posto Territorial do concelho; Diretor do
Centro de Saúde de Vinhais; Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais; Delegação de Vinhais
da Cruz Vermelha Portuguesa; CNE – Agrupamento 827, ARBOREA - representante das Associações
Florestais do Concelho; Agrupamento de Escolas de Vinhais; Representante das Juntas de Freguesia;
- Grupo 2 – Constituído por Entidades de Apoio, nomeadamente o Serviço Municipal de Proteção Civil e
demais Serviços Municipalizados, as Juntas de Freguesia, para além de outras entidades como Instituto
de Conservação da Natureza e Florestas, EDP – Energias de Portugal, Portugal, Telecom, estas duas
ultimas com ligações ao município de vinhais, mas que têm sede fora deste.
O princípio de atuação da CMPC deverá também assentar nos três pilares atrás identificados, isto é,
deverá promover a redução dos riscos nas fases que medeiam acidentes graves ou catástrofes, garantir
uma atuação articulada e eficiente das entidades que a compõem durante situações de emergência e
promover no mais curto espaço de tempo a reabilitação da situação de normalidade da população civil
Serviço Municipal de Proteção Civil
PARTE II – Organização da resposta
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presente no município. Deste modo, e em sentido lato, caberá à CMPC antes, durante e após as situações
de emergência as responsabilidades identificadas na Tabela 1. Por fim, importa também salientar que a
CMPC se irá reunir antes e durante as situações de emergência nas instalações da Câmara Municipal de
Vinhais (Salão Nobre) ou, em alternativa, nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Vinhais.

Comissão Municipal de Proteção Civil
Constituição

Presidente

Presidente da Câmara
Municipal e Diretor do
PMEPC;
Bombeiros Voluntários
de Vinhais;
GNR – Posto Territorial
do concelho;
Diretor do Centro de
Saúde de Vinhais;
Provedor da Santa
Casa da Misericórdia
de Vinhais;
Delegação de Vinhais
da Cruz Vermelha
Portuguesa;
CNE – Agrupamento
827
ARBOREA
representante das
Associações Florestais
do Concelho;
Agrupamento de
Escolas de Vinhais;
Representante das
Juntas de Freguesia;

da Câmara
Municipal de
Vinhais
(Diretor do
PMEPC) ou
VicePresidente
em
substituição

Missão

Pré-Emergência

Coordenação

- Acompanhar e colaborar com o SMPC na inventariação e atualização
contínuas dos meios materiais e humanos disponíveis na corporação de
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 o intuito de serem adotadas 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 o intuito de adequar e otimizar as
operações a desencadear (definição dos percursos a realizar, locais de
realojamento, entre outros);
- 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, a analisar a
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 das
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 infraestruturas, do património arquivístico, de instalações de
serviços essenciais, bem como do ambiente e dos recursos
- O SMPC deve manter contacto permanente com o Instituto de Meteorologia
e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil de forma a detetar, com a
máxima antecedência possível, situações de risco;
- Assegurar a informação e formação das populações, visando a sua
sensibilização em matéria de autoproteção e de colaboração com as
autoridades.

Entidades de Apoio:
Serviço Municipal de
Proteção Civil e demais
Serviços
Municipalizados;
Juntas de Freguesia;
Instituto de
Conservação da
Natureza e Florestas;
EDP – Energias de
Portugal;
Portugal, Telecom
Tabela 1 – Coordenação, constituição e missão da CMPC (Pré-Emergência)
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Comissão Municipal de Proteção Civil

Presidente
da Câmara
Municipal de
Vinhais
(Diretor do
PMEPC) ou
VicePresidente
em
substituição

Constituição
Presidente da Câmara
Municipal e Diretor do
PMEPC;
Bombeiros Voluntários
de Vinhais;
GNR – Posto Territorial
do concelho;
Diretor do Centro de
Saúde de Vinhais;
Provedor da Santa
Casa da Misericórdia
de Vinhais;
Delegação de Vinhais
da Cruz Vermelha
Portuguesa;
CNE – Agrupamento
827
ARBOREA
representante das
Associações Florestais
do Concelho;
Agrupamento de
Escolas de Vinhais;
Representante das
Juntas de Freguesia;
Entidades de Apoio:
Serviço Municipal de
Proteção Civil e demais
Serviços
Municipalizados;
Juntas de Freguesia;
Instituto de
Conservação da
Natureza e Florestas;
EDP – Energias de
Portugal;
Portugal, Telecom

Missão
Caso o acidente grave ou catástrofe o justifique, competirá à CMPC ativar o
PMEPC de Bragança de modo a maximizar a eficiência 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 cobro 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 consideras prioritárias,
como sejam as áreas sinistradas, locais de refúgio 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;

Emergência

Coordenação

Promover as condições necessárias para a evacuação dos feridos e doentes
para os locais apropriados ao seu tratamento;
Avaliar os meios logísticos necessários para a correta intervenção das equipas
que se encontram no terreno e providenciar a sua distribuição pelas mesmas;
Autorizar demolições e desobstruções;
Estabelecer as prioridades a atribuir aos pedidos formulados;
Determinar a implementação de avisos à população, bem como do sistema de
informação pública, ativando para tal o Gabinete de Informação e Relações
Públicas;
Difundir através dos meios de comunicação social, e por outros meios, os
conselhos e medidas a adotar pelas populações;
Atualizar 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 ao Comando Distrital de Operações de Socorro, articulando-se
posteriormente com aquele de modo a otimizar a resposta (princípio da
subsidiariedade);
Manter informado o Comando Distrital de Operações de Socorro do desenrolar
das operações;

Tabela 2 – Coordenação, constituição e missão da CMPC (Emergência)
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Comissão Municipal de Proteção Civil

Presidente
da Câmara
Municipal de
Vinhais
(Diretor do
PMEPC) ou
VicePresidente
em
substituição

Constituição
Presidente da Câmara
Municipal e Diretor do
PMEPC;
Bombeiros Voluntários
de Vinhais;
GNR – Posto Territorial
do concelho;
Diretor do Centro de
Saúde de Vinhais;
Provedor da Santa
Casa da Misericórdia
de Vinhais;
Delegação de Vinhais
da Cruz Vermelha
Portuguesa;
CNE – Agrupamento
827
ARBOREA
representante das
Associações Florestais
do Concelho;
Agrupamento de
Escolas de Vinhais;
Representante das
Juntas de Freguesia;
Entidades de Apoio:
Serviço Municipal de
Proteção Civil e demais
Serviços
Municipalizados;
Juntas de Freguesia;
Instituto de
Conservação da
Natureza e Florestas;
EDP – Energias de
Portugal;
Portugal, Telecom

Missão

Determinar a desativação do 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,
a fim de restabelecer a circulação em ruas e vias e evitar o perigo de
desmoronamentos;
Promover o regresso das populações, bens e animais;

Pós-Emergência

Coordenação

Promover medidas adequadas ao desenvolvimento de programas de
reabilitação estrutural e infraestrutural 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;
Proceder à análise e quantificação dos danos pessoais e materiais,
elaborando um relatório sobre as operações realizadas (relatório de situação);
Analisar a eficiência da organização da CMPC e dos procedimentos adotados
durante a emergência, identificando os elementos que deverão ser corrigidos.

Tabela 3 – Coordenação, constituição e missão da CMPC (Pós-Emergência)
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Organização Operacional da Comissão Municipal de Proteção Civil

Nas situações em que seja declarada a situação de alerta de âmbito Municipal, ou ativado o Plano
Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) (ver ponto 7.2 da Parte I), as ações a desenvolver
serão conduzidas pelos responsáveis das áreas de intervenção específicas. Nas situações em que se
verifique a necessidade de declarar a situação de alerta de âmbito Municipal, caberá à CMPC definir quais
as áreas de intervenção que deverão ser acionados para dar resposta à mesma. Nos casos em que se
verifique a necessidade de se acionar o PMEPC, as áreas de intervenção a constituir serão aquelas que
se encontram definidos no mesmo para os diferentes tipos de emergência. Ainda devem ser constituídos,
aquando da ativação do PMEPC, dois Órgãos 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 INEM, o Exército, o Centro Distrital de Solidariedade e
Segurança Social de Bragança, entre outras. 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 Vinhais ao nível da
Proteção Civil, nas situações em que seja ativado o PMEPC.

De salientar que na constituição das várias áreas 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 Distrital
de Operações de Socorro. Na Parte III do PMEPC, estão especificadas as missões para cada uma intervir
em situações de acidente grave ou catástrofe e sua constituição, bem como a missão e constituição dos
Órgãos de apoio ao Diretor do PMEPC.
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Figura 2 – Organização operacional dos agentes de Proteção Civil, Entidades e Organismos de apoio em caso de Emergência
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1.2 Centros de Coordenação operacional

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. Para tal, o CDOS é constituído pelo Comandante Operacional Distrital
e representantes da Guarda Nacional Republicana (GNR),Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e outras entidades que cada ocorrência
em concreto venha a justificar.
As instituições previstas no CDOS são semelhantes às previstas para a CMPC (embora estas últimas
sejam representados por serviços de âmbito Municipal), a qual assume também um papel de coordenação
em situações de emergência. A ligação entre estas entidades deverá compreender fundamentalmente os
seguintes aspetos, conforme o indicado no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º134/2006, 25 de Julho:
- A CMPC/SMPC deverá manter em permanência o contacto com o CDOS de modo a este avaliar o
evoluir da situação e garantir a articulação das entidades de âmbito Distrital/Nacional que integram os
grupos (INEM, Forças Armadas, Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social, entre outras – ver
organização dos grupos Intervenientes e previstos no PMEPC);
- A CMPC/SMPC deverá comunicar ao CDOS quais os meios em concreto que poderá ativar de modo a
se avaliar a necessidade de se acionarem meios adicionais;
- A CMPC/SMPC deverá articular-se com o CDOS de modo a que a informação a fornecer à população e
à comunicação social por aqueles órgãos não seja contraditória.

Importa realçar que a articulação entre a CMPC e o CDOS será realizada, entre serviços, SMPC (Serviço
Municipal de Proteção Civil) e o CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro) e em termos
operacionais entre o Técnico do SMPC e o CODIS (Comandante Operacional Distrital). Isto fica a dever-se
ao facto do Regulamento de Funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional (Declaração n.º
344/2008, de 17 de Outubro de 2008, da Comissão Nacional de Proteção Civil) não indicar, no seu artigo
6.º, que os centros de coordenação operacional distrital deverão reunir-se sempre que se verifique a
declaração de situação de alerta ou o acionamento de um Plano Municipal de Emergência de Proteção
Civil num concelho pertencente ao distrito (ou seja, em caso de emergência poderá verificar-se que o
CDOS não se encontra reunido).
Por outro lado, uma vez que o artigo 10.º da Declaração n.º 344/2008, de 17 de Outubro de 2008
estabelece que a relação operacional dos CDOS e os Comandos Distritais de Operações de Socorro
(CODIS), na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, é assegurada através dos destes
últimos (os quais, de acordo com o n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 134/2006 de 25 de Julho, são
também os coordenadores dos CDOS). Os representantes da CMPC que estabelecerão a ligação com o
Comandante Operacional Distrital serão o Presidente da Câmara Municipal e o Técnico do SMPC,
cabendo ao primeiro a definição das estratégias de mitigação a ativar no Município e ao segundo o
Serviço Municipal de Proteção Civil
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acionamento dos meios necessários para operacionalização das mesmas (a ligação entre o Técnico
SMPC e o Presidente da Câmara deverá ser permanente).
A nível operacional caberá ao CDOS disponibilizar ao Comando Distrital de Operações de Socorro
(CODIS) os meios necessários para pôr termo à ocorrência, assim como todas as informações que
poderão ser úteis para a gestão e controlo da situação de emergência. Caberá ainda ao CDOS articularse, através da sua estrutura operacional, com os agentes de Proteção Civil que se encontram destacadas
no teatro de operações. A Figura 3 representa esquematicamente os fluxos de informação e articulação
que serão estabelecidos entre CMPC/SMPC e CDOS.

Figura 3 – Coordenação entre as estruturas Municipais e Distritais de coordenação e intervenção
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2. Execução do Plano

O PMEPC de Vinhais, 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 controlado o acidente grave ou
catástrofe.
Neste sentido, indica-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. De modo a clarificar os
procedimentos a adotar e tornar mais eficiente a sua consulta, organizaram-se os diferentes
procedimentos a adotar de acordo com o tipo de risco (natural ou associado à atividade humana).
Este tipo de organização operacional apresenta ainda a vantagem de permitir uma fácil correção ou
melhoria dos procedimentos previstos, aquando das revisões periódicas do PMEPC previstas na
Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho.

2.1 Fase de emergência

Como já indicado no Ponto 7.2, da Parte I do PMEPC de Vinhais, as situações de emergência poderão
compreender quatro níveis distintos de intervenção, as quais são acionadas de forma crescente, de
acordo com a gravidade verificada ou prevista da ocorrência e do número de meios necessários para lhe
pôr termo, nomeadamente:

Nível I

•Compreende as situações de emergência rotineiras, relativamente às quais os diferentes agentes de Proteção Civil se encontram
em condições de promover a sua gestão e resolução, mediante os seus recursos próprios. Nesta fase, os diferentes serviços
deverão garantir que os seus responsáveis ou coordenadores, assim como os funcionários, se encontram facilmente contactáveis
para eventuais acionamentos, caso o evoluir da situação assim o exija. Cada serviço deverá, portanto, ter previstos nesta fase os
mecanismos próprios de comunicação ativação de pessoal.

Nível II

•Compreende as situações de emergência (iminência ou ocorrência) que embora apresentem um limitado âmbito, dimensão ou
impacto, possuam potencial para originar situações mais graves ou exijam já o apoio operacional por parte do serviço Municipal
de Proteção Civil. Esta fase exige que os diferentes agentes de Proteção Civil se encontrem preparados para atuar de forma
concertada de modo a otimizar os esforços e meios a empenhar, devendo para tal o presidente da Câmara Municipal declarar a
situação de alerta de âmbito Municipal, o que, segundo o artigo 15.º, da Lei n.º27/2006 de 3 de Julho, obriga à convocação
extraordinária da CMPC. Os vários serviços deverão garantir as condições mínimas de operacionalidade face a possíveis
acionamentos, devendo para tal estar prevista a manutenção de algumas equipas/brigadas em estado de prevenção.

Nível III

Compreende as situações de emergência (iminência ou ocorrência) que justificam a reunião da CMPC para se proceder à
ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, exigindo, portanto, o empenhamento global dos meios e recursos
existentes a nível Municipal e a coordenação entre os diferentes agentes e serviços de socorro. Os diferentes agentes de
Proteção Civil, Entidades e Organismos de apoio previstos no PMEPC deverão garantir o estado de prontidão operacional,
constituindo de imediato as equipas ou brigadas necessárias para fazer face à ocorrência em causa. Nesta fase é exigido o total
empenho das estruturas Operacionais de Proteção Civil e serviços de apoio nos seus vários níveis de intervenção.

Nível IV

Compreende as situações de emergência (ocorrência confirmada) Nesta fase todos meios previstos no PMEPC estão
operacionais, sob coordenação direta da CMPC, no entanto e devido à natureza, dimensão e consequências dos danos
produzidos obriguem ao recurso a meios externos ao Município. Aqui a CMPC deverá articular-se operacionalmente com o CDOS,
(via Presidente da Camara Municipal e COM /SMPC) estabelecendo-se assim uma cadeia de comando única em harmonia com o
previsto no PMEPC e com o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro.
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A figura a seguir apresenta o fluxograma do desenvolvimento dos diferentes níveis de intervenção
operacional

Figura 4 – Níveis crescentes de intervenção de acordo com a gravidade da ocorrência
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Nas situações em que se verifique a necessidade de se proceder à declaração de situação de alerta de
âmbito Municipal ou à activação do PMEPC de Vinhais (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 acto 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 actuam
no domínio da Proteção Civil no município determinem quais as estratégias de intervenção a adoptar e
analisem a necessidade da Câmara Municipal de Vinhais 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 activação do PMEPC corresponderá a um nível superior de activação de meios materiais e humanos e à
adoção de medidas e estratégias previamente definidas no PMEPC para cada tipo de risco e/ou zonas
afetadas.
Em concreto, a activação do PMEPC de Vinhais compreenderá os seguintes aspetos:
- Convocação de pessoal para constituição das diferentes e necessárias áreas de Intervenção;
- Ativação dos Órgãos de apoio;
- 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;
- Adoção de procedimentos de actuação pré-definidas para cada tipo de risco;
- 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, para cada tipo de risco, 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 PMEPC.
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Constituição das Áreas de Intervenção e dos Órgãos de Apoio
Riscos Naturais

Procedimentos

Após a ocorrência de um sismo de intensidade VII ou superior (escala de Mercalli) a CMPC deverá ativar o PMEPC o qual
compreende, ao nível da estrutura Municipal, a imediata ativação de equipas do Divisão de Obras Equipamento e
Urbanismo e dos Serviços Municipais, as quais deverão encontrar-se permanentemente em estado de prontidão para
Terramotos
imediata intervenção caso venha a ser considerado necessário. Em paralelo deverá encontrar-se em estado de prontidão o
SMPC e os corpos de bombeiros do município, e deverá ativar-se o Gabinete de Informação e Relações Públicas e o
Gabinete de Apoio Técnico.
- Caso se preveja a ocorrência de regime especialmente intenso de chuvas, ou estas tenham já causado inundações
significativas no município, o presidente da Câmara Municipal deverá declarar, consoante o grau de gravidade do evento
(ver Ponto 7.2 da Parte I do presente plano), a situação de alerta de âmbito Municipal, ou convocar a CMPC para se poder
Inundações e ativar o PMEPC.
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de equipas dos BV
Vinhais, da Divisão de Obras Equipamento e Urbanismo e dos Serviços Municipais (consultar sectores que compõem estes
cheias
Departamentos), e a ativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas
- Adicionalmente, a ativação do PMEPC compreenderá a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e do Gabinete de
Informação e Relações Públicas, e a passagem para o estado de prontidão (permanente) das equipas do Divisão de Obras
e Equipamento e sua operacionalização e do SMPC
- Nas situações em que quebras de precipitação tenham afetado, ou se preveja que num curto espaço de tempo venham a
afetar significativamente a capacidade de abastecimento público de água, o Presidente da Câmara Municipal deverá
declarar a situação de alerta de âmbito Municipal.
- Embora não se preveja que situações de seca venham a apresentar um grau de gravidade suficientemente elevado para
Secas
originar a ativação do PMEPC, tal cenário não poderá ser excluído, cabendo à CMPC proceder à sua ativação.
- No entanto, a declaração de situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação do Gabinete de
Informação e Relações Públicas e a ativação de equipas em prevenção dos BV Vinhais e Sector de Águas dos Serviços
Municipais.
- Caso se preveja a ocorrência de regime especialmente intenso de queda de neve ou esta tenha já causado restrições
significativas à circulação rodoviária, o presidente da Câmara Municipal deverá declarar, consoante o grau previsto ou
verificado da gravidade do, a situação de alerta de âmbito Municipal, ou convocar a CMPC para se poder ativar o PMEPC.
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de equipas dos BV
Nevões
Vinhais, do Divisão de Obras Equipamento e Urbanismo e a ativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas
- Adicionalmente, a ativação do PMEPC compreenderá a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e do Gabinete de
Informação e Relações Públicas, e a passagem para o estado de prontidão (permanente) das equipas do Divisão de Obras
e Equipamento e do SMPC (serviço responsável pela coordenação dos meios próprios, públicos e privados a requisitar pela
Câmara Municipal.
- Na iminência ou ocorrência de ventos fortes (ver ponto 2.3 da Parte IV), o Presidente da Câmara Municipal deverá declarar
Ventos fortes,
a situação de alerta de âmbito Municipal ou, caso a situação assim o justifique, a CMPC deverá ativar o PMEPC, de acordo
com o previsto no ponto 7.2 da Parte I do presente Plano.
Tornados e
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de equipas e a ativação
do Gabinete de Informação e Relações Públicas.
ciclones
- Adicionalmente, a ativação do PMEPC por parte da CMPC compreenderá a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e a
violentos
passagem para o estado de prontidão (permanente) do SMPC (serviço responsável pela coordenação dos meios próprios,
públicos e privados a requisitar pela Câmara Municipal).
- Na iminência ou ocorrência de deslizamento de terras Presidente da Câmara Municipal deverá declarar a situação de
Deslizamento alerta de âmbito Municipal ou, caso a situação assim o justifique, a CMPC deverá ativar o PMEPC.
-A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de equipas e a ativação
do Gabinete de Informação e Relações Públicas.
de terras
- Adicionalmente, a ativação do PMEPC por parte da CMPC compreenderá a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e a
passagem para o estado de prontidão (permanente) do SMPC
- O dispositivo de defesa da floresta contra incêndios encontrasse definido no POM (atualizado anualmente) onde, para
além dos meios operacionais, se indicam quais os Locais Estratégicos de Estacionamento onde se deverão posicionar
meios de primeira intervenção nas situações em que o índice de risco temporal de incêndio seja elevado ou máximo.
- A situação de alerta de âmbito Municipal só deverá ser acionada pelo Presidente da Câmara Municipal nas situações em
que os incêndios tenham causado já alguns danos e hospitalizações, mas sem vítimas mortais (ver ponto 7.2 da Parte I do
presente plano).
Incêndios
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de equipas dos BV
Vinhais e de outras entidades que possuam motobombas, camiões cisterna e tratores (ver Secção III da Parte IV), bem
Florestais
como a ativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.
- A activação do PMEPC (competência da CMPC) só deverá ocorrer caso os incêndios florestais tenham já provocado ou
apresentem potencial para gerar vítimas e desalojados (ver ponto7.2 da Parte I do presente plano).
- Adicionalmente aos procedimentos previstos para as situações de alerta de âmbito Municipal, a ativação do PMEPC
compreenderá a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e a passagem para o estado de prontidão (permanente) das
equipas responsáveis por motobombas e camiões cisterna (ver lista de meios presente na Secção III da Parte IV) e do
SMPC
- Nas situações em que se verifique, ou se preveja que venha a ocorrer num curto espaço de tempo uma onda de calor ou
de frio, o Presidente da Câmara Municipal deverá declarar a situação de alerta de âmbito Municipal.
Onda de
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de equipas dos BV
Vinhais, e das Juntas de Freguesia (acompanhamento da população mais vulnerável e colocação em estado de prontidão
Calor
dos meios próprios), assim como a ativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.
As ondas de calor e as vagas de frio apresentam potencial para gerar um elevado número de mortos na população mais
Onda de Frio
idosa, pelo que caso se verifique que a onda de calor ou frio se prolongará no tempo, dever-se-á ativar o PMEPC
- Ativação do PMEPC compreenderá a ativação do estado de prontidão (permanente) do SMPC.
Tabela 4. Constituição Áreas de intervenção e dos Órgãos de Apoio - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou
catástrofe associado a fenómenos naturais (terramotos, inundações e cheias, secas e nevões, Ventos Fortes Tornados e ciclones violentos,
Deslizamento de Terras, Incêndios Florestais e Ondas de Calor e de Frio,)
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Avaliação da capacidade de resposta dos agentes de Proteção Civil e dos organismos e entidades de apoio e informação
de que o Presidente da Câmara decretou a Situação de Alerta de âmbito Municipal ou que solicita a ativação do PMEPC

Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos

- Após a ativação imediata de equipas em estado de prontidão e dos Órgãos de apoio ao Presidente da Câmara
Municipal, que deverá proceder à convocação extraordinária da CMPC indicando que pretende ativar o PMEPC.
- Ao contactar as entidades que compõem a CMPC deverá ainda averiguar-se se a sua capacidade operacional foi
ou não comprometida pelo evento e, caso tenha sido, em que medida.
- Em caso de necessidade, poderá ser ponderada a reunião da CMPC num posto avançado na proximidade do
teatro de operações.
- Dada a natureza do evento, deverão ser acionados ou colocados em estado de prontidão, todas as Áreas
intervenção previstos no Sistema Municipal de Proteção Civil.

Inundações e
cheias

- Após a ativação imediata de Grupos Específicos nas Ações de Emergência (ou prontidão) e dos Órgãos de
apoio ao Presidente da Câmara Municipal, que deverá proceder à convocação extraordinária da CMPC indicando
que decretou a situação de alerta de âmbito Municipal ou que solicita a ativação do PMEPC
- Ao contactar as entidades que compõem a CMPC deverá ainda averiguar-se se a sua capacidade operacional foi
ou não comprometida pelo evento e, caso tenha sido, em que medida.
- Em caso de necessidade, poderá ser ponderada a reunião da CMPC num posto avançado na proximidade do
teatro de operações.
- Dada a natureza do evento, deverão ser acionados ou colocados em estado de prontidão, todas as Áreas
intervenção previstos no Sistema Municipal de Proteção Civil.

Secas

- Em casos de seca extrema em que se justifique a declaração de alerta de âmbito Municipal ou a ativação do
PMEPC, a Câmara Municipal deverá contactar os elementos que compõem a CMPC de modo a estes delinearem
as ações a desenvolver e os meios a empenhar (a ocorrência de secas não deverá levar a significativos
constrangimentos operacionais dos agentes de Proteção Civil e das entidades e organismos de apoio).

Nevões

- Após a ativação de equipas em estado de prontidão e dos Órgãos de apoio ao Presidente da Câmara Municipal,
que deverá proceder à convocação extraordinária da CMPC indicando que pretende ativar o PMEPC.
- Ao contactar as entidades que compõem a CMPC deverá ainda averiguar-se se a sua capacidade operacional foi
ou não comprometida pelo evento e, caso tenha sido, em que medida.
- Dada a natureza do evento, deverão ser acionados ou colocados em estado de prontidão, todas as Áreas
intervenção previstos no Sistema Municipal de Proteção Civil.

Ventos fortes,
Tornados e
ciclones violentos
Deslizamento de
terras

Incêndios
Florestais

Onda de Calor
Onda de Frio

- Após a ativação imediata de equipas em estado de prevenção ou prontidão (consoante se tenha declarado a
situação de alerta de âmbito Municipal ou ativado o PMEPC) e dos Órgãos de apoio ao Presidente da Câmara
Municipal, que deverá proceder à convocação extraordinária da CMPC indicando que pretende ativar o PMEPC.
- Ao contactar as entidades que compõem a CMPC deverá ainda averiguar-se se a sua capacidade operacional foi
ou não comprometida pelo evento e, caso o tenha sido, em que medida.
- Em caso de necessidade poderá ser ponderada a reunião da CMPC num posto avançado na proximidade do
teatro de operações.

- Este tipo de evento não deverá afetar a capacidade operacional das entidades com responsabilidades na área
da Proteção Civil, pelo que o contacto que a Câmara Municipal estabelecerá com as mesmas será apenas para
indicar a reunião extraordinária da CMPC devido ao Presidente ter declarado a situação de alerta de âmbito
Municipal ou mesmo ter indicado a necessidade de se ativar o Plano.
- Nos casos em que os incêndios tenham justificado a declaração de situação de alerta de âmbito Municipal a
CMPC deverá reunir e concertar estratégias de prevenção envolvendo as entidades que compõem os vários
Grupos Específicos nas Ações de Emergência que poderão ser chamados a intervir (ver composição dos Grupos
Específicos nas Ações de Emergência).
- Nas situações que tenham justificado a ativação do PMEPC, todas as entidades que compõem os Grupos
Específicos nas Ações de Emergência deverão desencadear as medidas necessárias a garantir a segurança da
população afetada (população residente em locais evacuados).
- Este tipo de evento não deverá afetar a capacidade operacional das entidades com responsabilidades na área
da Proteção Civil, pelo que o contacto que a Câmara Municipal estabelecerá com as mesmas será apenas para
indicar a reunião extraordinária da CMPC devido ao Presidente ter declarado a situação de alerta de âmbito
Municipal ou mesmo ter indicado a necessidade de se ativar o Plano.
- Nos casos em que a onda de calor ou frio tenha justificado a declaração de situação de alerta de âmbito
Municipal a CMPC deverá reunir e concertar estratégias de prevenção envolvendo as entidades dos Serviços
Médicos e Transporte de vítimas, de Logística e Socorro e Salvamento;
- Nas situações que tenham justificado a ativação do PMEPC, as entidades dos Serviços Médicos e Transporte de
vítimas, de Logística e Socorro e Salvamento; (as quais deverão nortear a sua atuação de acordo com o previsto
no Plano de Contingência para Ondas de Calor do Ministério da Saúde), deverão desencadear as medidas
necessárias a garantir o bem-estar da população mais vulnerável (cuidados de saúde e transporte para locais
frescos).

Tabela 5 - Avaliação da capacidade de resposta dos agentes de Proteção Civil e dos organismos e entidades de apoio e informação de que o
Presidente da Câmara decretou a Situação de Alerta de âmbito Municipal ou que solicita a ativação do PMEPC – Riscos Naturais
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Alertar Entidades de apoio

Riscos Naturais

Procedimentos
- Avisar (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).

Terramotos

Inundações e cheias

- As principais entidades a alertar são: serviços de segurança (públicos e privados), Instituto Nacional de
Medicina Legal, instituições de segurança e solidariedade social do município, Santa Casa da
Misericórdia, instituições e/ou empresas responsáveis por transportes e comunicações, rádios locais, ARH
do Norte, Escuteiros.

- Avisar (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 (públicos e privados), Instituições de
Segurança e Solidariedade Social do Município, Santa Casa da Misericórdia, instituições e/ou empresas
responsáveis por transportes e comunicações, rádios locais, Escuteiros.

Secas

- Alertar os corpos de bombeiros, os Serviços Municipais e as juntas de freguesia para a possibilidade de
se adoptarem medidas extraordinárias, como o racionamento da água fora das horas de maior utilização
(isto é, entre as 10:00h e 12:00; 15:00h e 19:00h e entre as 24:00h e as 6:00h) e em locais não prioritários
(fontes, piscinas, etc.), e a distribuição de água por camiões cisterna nas zonas mais afetadas (a lista de
meios disponíveis encontra-se na Secção III da Parte IV).
- Avisar (quando considerado útil) entidades que poderão prestar apoio nas ações de emergência a
desencadear, 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).

Nevões

Ventos fortes, Tornados
e ciclones violentos
Deslizamento de terras
Incêndios Florestais
Onda de Calor
Onda de Frio

- As principais entidades a alertar são: instituições e/ou empresas proprietárias de limpa-neves e/ou
responsáveis por maquinaria agrícola (as máquinas de distribuição de adubo poderão espalhar sal),
maquinaria pesada (retroescavadoras e bulldozers), grandes superfícies comerciais
(pedir para reservarem o seu stock de sal para possível utilização nas vias do concelho), instituições de
segurança e solidariedade social do município, Santa Casa da Misericórdia, instituições ou empresas
responsáveis por viaturas de transporte, rádios locais e Escuteiros.
Avisar 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 ser
necessário (ver lista de contactos Secção III da Parte IV). As principais entidades a alertar são: serviços
de segurança (públicos e privados), Instituto Nacional de Medicina Legal, instituições de Segurança e
Solidariedade Social do Município, Santa Casa da Misericórdia, instituições e/ou empresas responsáveis
por transportes e comunicações, rádios locais (Rádio Vinhais)
- O dispositivo operacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios encontra-se previsto já no Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (cuja componente operacional é atualizada todos os
anos através do POM) e na Diretiva Operacional Nacional atualizada anualmente.
- Contactar as entidades de saúde do município, bombeiros, e juntas de freguesia, de modo a avaliar o
impacto que a ocorrência está a ter na população mais sensível.

Tabela 6 - Alertar Entidades de apoio - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe
associado a fenómenos naturais.
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Avaliação da existência de vitimas e ou Danos materiais e ambientais

Riscos Naturais

Procedimentos

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

Inundações e cheias

Secas

Nevões

- 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).

- Avaliar no terreno quais as dificuldades sentidas pela população. Verificar ainda a necessidade de se
proceder à disponibilização de água para animais.

- Contactar as forças presentes no terreno e fazer uma avaliação preliminar da existência de feridos
(quedas e exposição prolongada ao frio) e a extensão dos danos sofridos pelas infraestruturas (distribuição de
água e saneamento).
- Fazer deslocar equipas do SMPC para o terreno de modo a avaliar quais as dificuldades sentidas pela
população. Verificar ainda a necessidade de se proceder à disponibilização de água para pessoas e animais.

Ventos fortes,
Tornados e ciclones
violentos
Deslizamento de

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

terras
Incêndios Florestais
Onda de Calor
Onda de Frio
Tabela 7 - Avaliação da existência de vitimas e ou Danos materiais e ambientais - Procedimentos a seguir na iminência ou
ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a fenómenos naturais.
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Ativação de Meios Humanos e Materiais

Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos

- Ativar de imediato, meios de desobstrução de vias como retroescavadoras e bulldozers (isto é, estes meios
deverão ser automaticamente ativados, mesmo antes de se saber ao certo se existem vias obstruídas por
destroços), os quais deverão ser enviadas para as principais vias de acesso às zonas sinistradas itinerários de
emergência).

Inundações e cheias

- 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 a serem estacionados na Zona de Apoio do teatro de operações; ver Ponto 1.2 da Parte II).
Ponderar o envio de meios materiais e humanos para a Zona de Concentração de Reserva do teatro de
operações (meios não necessários no momento mas que se preveja alguma probabilidade de poderem vir a
ser úteis, pré-posicionamento de meios).

Secas

- Avaliar se existe a necessidade de acionar meios adicionais, para além dos já existentes na Câmara
Municipal, nos Corpos de Bombeiros do Município e nas Juntas de Freguesia.

- Ativar de imediato meio de desobstrução de vias como limpa neves, retroescavadoras e bulldozers, tratores
agrícolas e espalhadores de adubo (alternativa a espalhadores de sal), e enviá-los para as principais vias de
acesso ao concelho que se encontram condicionadas ou que apresentem forte probabilidade de vir a sê-lo (ou
seja, pré posicionamento de meios).

Nevões

- Recolher sal em empresas distribuidoras de sal e/ou em grandes superfícies comerciais.
- 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.
- Seguir as estratégias de mitigação definidas na Secção II da Parte IV do PMEPC.

Ventos fortes,
Tornados e ciclones
violentos
Deslizamento de
terras

Incêndios Florestais

Onda de Calor
Onda de Frio

- Ativar de imediato meio de remoção de destroços como retroescavadoras e bulldozers, os quais deverão ser
enviadas para as zonas sinistradas.
- Após a realização da 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 a serem estacionados na Zona de Apoio do teatro de operações. Ponderar o envio
de meios materiais e humanos para a Zona de Concentração de Reserva do teatro de operações (meios não
necessários no momento mas que se preveja alguma probabilidade de poderem vir a ser úteis, i.e., préposicionamento de meios).
- Após a realização da 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 a serem estacionados na Zona de Apoio do teatro de operações. Ponderar o envio
de meios materiais e humanos para a Zona de Concentração de Reserva do teatro de operações (meios não
necessários no momento mas que se preveja alguma probabilidade de poderem vir a ser úteis, i.e., pré
posicionamento de meios).
- Avaliar se existe a necessidade de acionar meios adicionais, para além dos já existentes na Câmara
Municipal, corpos de Bombeiros, Santa Casa da Misericórdia e Cruz Vermelha Portuguesa.

Tabela 8 - Ativação de Meios Humanos e Materiais - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou
catástrofe associado a fenómenos naturais
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Avaliação da necessidade de evacuação (associada a ativação do PMEPC)
Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos

- Fazer deslocar elementos do SMPC ao (s) local (is) afetado (s) de modo a estes avaliarem a necessidade de
se 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 que se encontrem no local.
- Na Parte III do presente Plano indica-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
infraestruturas públicas como, as escolas e pavilhões desportivos indicados na Secção III da Parte IV.

Inundações e cheias

- A decisão de se evacuar qualquer zona do município é da exclusiva responsabilidade do Presidente da
Câmara Municipal, o qual se apoiará nas Áreas de Socorro e Salvamento, de Logística e Evacuação
(apoiados, por sua vez, Manutenção de ordem publica e Regulação de Trânsito), para desencadear as
necessárias operações de evacuação e de ativação de centros de acolhimento temporário (chama-se a
atenção para o facto de existirem dois tipos de evacuação: evacuação primária que presta um primeiro apoio
na proximidade do local a evacuar, e evacuação secundária para realojamentos de longa duração – ver Parte
III do Plano).
- As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das refeições a distribuir
pelos desalojados.
- Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os indivíduos que derem entrada, recorrendo aos
formulários definidos no presente Plano (consultar missão da Logística e Secção. A informação recolhida
deverá ser imediatamente disponibilizada ao Gabinete de Informação e Relações Públicas ao qual compete
centralizar esta informação e disponibilizá-la ao público.

- Embora não se preveja que situações de seca venham a justificar a evacuação de locais, este cenário não
será de excluir.
- Em caso de necessidade deverá deslocar-se as pessoas mais vulneráveis para locais aclimatados,
garantindo-se a disponibilização de água nesses centros através de água engarrafada ou de autotanque (ver
lista de infraestruturas de apoio na Secção III da Parte IV).

Secas

- As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das refeições a distribuir
pelos desalojados (isto se os mesmos não forem alojados em unidades hoteleiras).
- Nos centros de acolhimento temporário deverão ser registados todos os indivíduos que derem entrada,
recorrendo aos formulários definidos no presente Plano. A informação recolhida deverá ser imediatamente
disponibilizada ao Gabinete de Informação e Relações Públicas ao qual compete centralizar esta informação e
disponibilizá-la ao público.

- Fazer deslocar elementos do SMPC ao(s) local (is) afetado (s) de modo a estes avaliarem a necessidade de
se proceder à evacuação da população mais vulnerável (idosos). O SMPC poderá recorrer para esta tarefa ao
apoio técnico das IPSS que atuam no município.
- Na Parte III do presente Plano indica-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
infraestruturas públicas como, as escolas e pavilhões desportivos indicados na secção III da Parte IV.

Nevões

A decisão de se evacuar qualquer zona do município é da exclusiva responsabilidade do Presidente da
Câmara Municipal, o qual se apoiará nas Áreas de Socorro e Salvamento, de Logística e Evacuação
(apoiados, por sua vez, Manutenção de ordem publica e Regulação de Trânsito), para desencadear as
necessárias operações de evacuação e de ativação de centros de acolhimento temporário (chama-se a
atenção para o facto de existirem dois tipos de evacuação: evacuação primária que presta um primeiro apoio
na proximidade do local a evacuar, e evacuação secundária para realojamentos de longa duração – ver Parte
III do Plano).
- As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das refeições a
disponibilizar à população afetada.
- Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os indivíduos que derem entrada, recorrendo aos
formulários definidos no presente Plano. A informação recolhida deverá ser imediatamente disponibilizada ao
Gabinete de Informação e Relações Públicas ao qual compete centralizar esta informação e disponibilizá-la ao
público.
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ciclones violentos
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- Fazer deslocar um elemento do SMPC ao (s) local (is) afetado (s) de modo a este avaliar a necessidade de
proceder à evacuação do local (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).
- A decisão de se evacuar qualquer zona do município é da exclusiva responsabilidade do Presidente da
Câmara Municipal, o qual se apoiará nas Áreas de Socorro e Salvamento, de Logística e Evacuação
(apoiados, por sua vez, Manutenção de ordem publica e Regulação de Trânsito), para desencadear as
necessárias operações de evacuação e de ativação de centros de acolhimento temporário (chama-se a
atenção para o facto de existirem dois tipos de evacuação: evacuação primária que presta um primeiro apoio
na proximidade do local a evacuar, e evacuação secundária para realojamentos de longa duração – ver Parte
III do Plano).
- Na Parte III do presente Plano indicam-se possíveis centros de acolhimento temporário (decidir qual ativar,
tendo como alternativa ainda as restantes infraestruturas como unidades hoteleiras, escolas e pavilhões
desportivos indicados na Secção III da Parte IV).

Incêndios Florestais

- As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das refeições a distribuir
pelos desalojados.
- Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os indivíduos que derem entrada, recorrendo aos
formulários definidos no presente Plano (consultar missão do Grupo de Gestão Logística e Secção III da Parte
IV do PMEPC). A informação recolhida deverá ser imediatamente disponibilizada ao Gabinete de Informação e
Relações Públicas ao qual compete centralizar esta informação e disponibilizá-la ao público.

- Caso a onda de calor ou onda de frio se prolongue no tempo e as entidades de saúde locais assim o
aconselhem, deverá possibilitar-se à população mais vulnerável o transporte para locais climatizados.
A decisão de se evacuar qualquer zona do município é da exclusiva responsabilidade do Presidente da
Câmara Municipal, o qual se apoiará nas Áreas de Socorro e Salvamento, de Logística e Evacuação
(apoiados, por sua vez, Manutenção de ordem publica e Regulação de Trânsito), para desencadear as
necessárias operações de evacuação e de ativação de centros de acolhimento temporário (chama-se a
atenção para o facto de existirem dois tipos de evacuação: evacuação primária que presta um primeiro apoio
na proximidade do local a evacuar, e evacuação secundária para realojamentos de longa duração – ver Parte
III do Plano).

Onda de Calor
Onda de Frio

- Na Parte III do Plano indicam-se possíveis centros de acolhimento temporário (decidir qual ativar, tendo
como alternativa ainda as restantes infraestruturas como unidades hoteleiras, escolas e pavilhões desportivos
indicados na Secção III da Parte IV).
- As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das refeições a distribuir
pelos desalojados.
- Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os indivíduos que derem entrada, recorrendo aos
formulários definidos no presente Plano (consultar missão do Grupo de Gestão Logística e Secção III da Parte
IV do PMEPC). A informação recolhida deverá ser imediatamente disponibilizada ao Gabinete de Informação e
Relações Públicas ao qual compete centralizar esta informação e disponibilizá-la ao público (consultar missão
do GIRP).

Tabela 9 - Avaliação da necessidade de evacuação (associada a ativação do PMEPC) - Procedimentos a seguir na iminência ou
ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a fenómenos naturais
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Avaliação da necessidade de ativação de meios adicionais de Mortuária
(associado a ativação do PMEPC)
Riscos Naturais
Terramotos

Procedimentos
- Averiguar no terreno a necessidade de transportar as vítimas mortais para locais temporários de reunião de
mortos. Estes poderão ser, para além das morgues de hospitais (Centro Hospitalar do Nordeste), casas
mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, pavilhões desportivos ou outro tipo de pavilhões,
instalações militares ou mesmo grandes áreas refrigeradas (indústrias agroalimentares ou grandes superfícies
comerciais), tomando-se as necessárias medidas de higiene (para mais informações ver ponto relativo a
serviços mortuários – Parte III do PMEPC).

Inundações e cheias
- Esta ação é da responsabilidade da Área dos Serviços Mortuários o qual se deverá coordenar com as áreas
do Socorro e Salvamento e Serviços Médics de Transporte de Vitimas;

Secas
Nevões

- O tipo de evento em questão não apresenta potencial para gerar um número de mortos elevado o suficiente
para esgotar a capacidade de receção de mortos das casas mortuárias do município.

Ventos fortes, Tornados
e ciclones violentos

- Avaliar no terreno, face ao número potencial de vítimas mortais, a necessidade de se transportar os
cadáveres para um dos locais temporários de reunião de mortos previstos na Parte III do Plano, como
pavilhões ou áreas refrigeradas.

Deslizamento de terras
Incêndios Florestais
Onda de Calor

- O tipo de evento em questão não apresenta potencial para gerar um número de mortos elevado o suficiente
para esgotar a capacidade de receção de mortos das casas mortuárias do município.

Onda de Frio
Tabela 10 - Avaliação da necessidade de ativação de meios adicionais de Mortuária (associado a ativação do PMEPC) Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a fenómenos naturais

Garantir a constituição de perímetros de segurança
Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos
Inundações e cheias

- 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.

Secas
Não se aplica

Nevões
Ventos fortes, Tornados
e ciclones violentos
Deslizamento de terras

- 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.

Incêndios Florestais
Onda de Calor
Onda de Frio

Não se aplica

Tabela 11 - Garantir a constituição de perímetros de segurança - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe associado a fenómenos naturais
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Garantir o condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência

Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos

- 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 da Manutenção da Ordem publica e Regulação de Trânsito, este deve indicar ao SMPC a
necessidade de se acionarem meios adicionais, para auxiliarem nesta tarefa (equipas de segurança privadas,
voluntários, etc.).

- Avaliar a necessidade de se condicionar a circulação nos principais itinerários de acesso às zonas afetadas
(itinerários de emergência).

Inundações e cheias

- Garantir que os itinerários de emergência se encontram desobstruídos de trânsito (proceder ao reboque de
viaturas se necessário).
- O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência será da
responsabilidade da Manutenção da Ordem publica e Regulação de Trânsito, este deve indicar ao SMPC a
necessidade de se acionarem meios adicionais, para auxiliarem nesta tarefa (equipas de segurança privadas,
voluntários, etc.).

Secas
Nevões

Não se aplica

- Será a área de Manutenção de Ordem Publica e Regulação de Trânsito que deverá condicionar a circulação
de viaturas nas vias fortemente afetadas pela queda de neve.

Ventos fortes,
Tornados e ciclones
violentos
Deslizamento de

- 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 da Manutenção da Ordem publica e Regulação de Trânsito, este deve indicar ao SMPC a
necessidade de se acionarem meios adicionais, para auxiliarem nesta tarefa

terras

Incêndios Florestais

- Avaliar a necessidade de se condicionar a circulação nas vias de acesso à (s) área (s) afetada (s) pelo (s)
incêndio (s).
- O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência será da
responsabilidade da Manutenção da Ordem publica e Regulação de Trânsito, este deve indicar ao SMPC a
necessidade de se acionarem meios adicionais, para auxiliarem nesta tarefa

Onda de Calor
Onda de Frio
Tabela 12 - Garantir o condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência - Procedimentos a seguir na iminência ou
ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a fenómenos naturais
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Manutenção da ordem pública

Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos

- Evitar pilhagens fazendo circular pelas zonas menos afetadas (isto porque as Zonas mais afetadas,
serão permanentemente patrulhadas) pelas forças de segurança pública e/ou elementos de serviços de
segurança privada, ou mesmo elementos do SMPC. Para além das zonas residenciais mais isoladas ter
também como um dos alvos privilegiados de ações de vigilância as zonas comerciais

Inundações e cheias

- Garantir que o normal patrulhamento do município pelas forças de segurança não é comprometido.

Secas

Nevões

- Deverá promover a calma nas populações isoladas e nos automobilistas retidos em vias de circulação.
Poderá apoiar-se nesta tarefa nos corpos de bombeiros do município e no SMPC.

Ventos fortes, Tornados
e ciclones violentos
Deslizamento de terras

Incêndios Florestais

- Evitar pilhagens fazendo circular pelas zonas menos afetadas forças de segurança pública e/ou
elementos de serviços de segurança públicos ou privadas ou mesmo elementos do SMPC.
Para além das zonas residenciais mais isoladas, ter também como um dos alvos privilegiados de ações de
vigilância as zonas comerciais

- Garantir que o normal patrulhamento do município pelas forças de segurança não é comprometido.

Onda de Calor
Onda de Frio
Tabela 13 - Manutenção da ordem pública - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe
associado a fenómenos naturais
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Garantir a eficiência das ações de auxílio médico

Riscos Naturais

Procedimentos
- Em função do cenário verificado nos diversos locais afetados, deverá determinar e coordenar os meios a
empregar para dar resposta às diferentes necessidades.

Terramotos

- Caso a magnitude 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).
- Requerer todos os meios necessários para a sua atividade como alimentos, agasalhos, viaturas de
transporte, etc.

Inundações e cheias

- O SMPC, em articulação com a autoridade de saúde do município, deverá avaliar a necessidade de
acompanhamento especial nos locais mais críticos, especialmente no que se refere à prestação de
cuidados médicos aos indivíduos com dificuldades de deslocação.
- Deverá ponderar-se recorrer ao auxílio das IPSS presentes no concelho.

Secas

- O SMPC em articulação com a autoridade de saúde do município, deverá avaliar a necessidade de
acompanhamento especial nos locais mais críticos, como lares de terceira idade ou casas isoladas
habitadas por idosos.
- Deverá ponderar-se recorrer ao auxílio das IPSS presentes no concelho.

Nevões

- O SMPC, em articulação com a autoridade de saúde do município, deverá avaliar a necessidade de
acompanhamento especial nos locais mais críticos, como lares de terceira idade ou casas isoladas
habitadas por idosos ou indivíduos com dificuldades de deslocação.
- Deverá ponderar-se recorrer ao auxílio das IPSS presentes no concelho.

Ventos fortes, Tornados
e ciclones violentos

Deslizamento de terras

- Em função do cenário verificado nos diversos locais afetados, deverá determinar e coordenar os meios a
empregar para dar resposta às diferentes necessidades.
- Caso a magnitude 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, centros
de saúde ou centros de acolhimento de deslocados).
- Articular-se com Logística para requerer todos os meios necessários para a sua atividade como
alimentos, gasalhos, viaturas de transporte, etc.

Incêndios Florestais

Onda de Calor
Onda de Frio

- O SMPC em articulação com a autoridade de saúde do município deverá avaliar a necessidade de
acompanhamento especial nos locais mais críticos, especialmente no que se refere à prestação de
cuidados médicos às populações mais afetadas pelos fumos provocados pelo (s) incêndio (s).

- O SMPC em articulação com a autoridade de saúde do município, deverá avaliar a necessidade de
acompanhamento especial nos locais mais críticos, como lares de terceira idade ou casas isoladas
habitadas por idosos.

Tabela 14 - Garantir a eficiência das ações de auxílio médico - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe associado a fenómenos naturais
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Garantir necessidades básicas da população afetada

Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos

- Caberá aos Serviços Médicos e transporte de vítimas e colaboração com a Logística 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.

Inundações e cheias

- Caberá aos Serviços Médicos e transporte de vítimas e colaboração com a Logística fazer chegar à
população afetada bens básicos essenciais como água, alimentos, gasalhos e medicamentos (por população
afetada entende-se a população residente nos locais afetados e a que eventualmente tenha sido transferida
para centros de acolhimento temporário

Secas

- As necessidades básicas afetadas pela ocorrência de secas será a falta de abastecimento de água, sendo
que caberá à Câmara Municipal, em colaboração com os BV Vinhais garantir a distribuição de água pela
população e instalações pecuárias.

Nevões

- Caberá aos Serviços Médicos e transporte de vítimas e colaboração com a Logística 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.

Ventos fortes,
Tornados e ciclones
violentos
Deslizamento de
terras

- Caberá aos Serviços Médicos e transporte de vítimas e colaboração com a Logística fazer chegar à
população afetada bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e medicamentos (por população
afetada entende-se a população residente nos locais afetados e a que eventualmente necessite ser transferida
para centros de acolhimento temporário).

Incêndios Florestais

Onda de Calor
Onda de Frio

- Caberá aos Serviços Médicos e transporte de vítimas e colaboração com a Logística disponibilizar pela
população mais sensível, presente no (s) local (is) de acolhimento temporário, bens de primeira necessidade e
medicamentos

Tabela 15 - Garantir necessidades básicas da população afetada - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe associado a fenómenos naturais

Serviço Municipal de Proteção Civil
PARTE II – Organização da resposta

36

PL ANO MUNICIP AL

DE

E M E R G Ê N C I A D E P R O T E Ç Ã O C I V I L D E V I N H AI S

Informação á população

Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos

- O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com
o evento, 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
localização de feridos e deslocados (consultar missão do Gabinete de Informação e Relações Públicas e
modelos de comunicados da Secção III da Parte IV).

Inundações e cheias

Secas

- O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com
o evento, nomeadamente, preparar comunicados aos órgãos de comunicação social e preparar informação
relativa aos cuidados a serem adotados pela população (consultar missão do Gabinete de Informação e
Relações Públicas e modelos de comunicados da Secção III da Parte IV; também deverá ser utilizado como
canal preferencial de informação a página da Internet da Câmara Municipal).

Nevões

- O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com
o evento, nomeadamente, preparar comunicados aos órgãos de comunicação social e preparar informação
relativa aos cuidados a serem adoptados pela população e disponibilizar informação relativamente ao estado e
localização de deslocados (consultar missão do Gabinete de Informação e Relações Públicas e modelos de
comunicados da Secção III da Parte IV; também deverá ser utilizado como canal preferencial de informação a
página da Internet da Câmara Municipal).

Ventos fortes, Tornados
e ciclones violentos
Deslizamento de terras

Incêndios Florestais
Onda de Calor
Onda de Frio

- O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com
o evento, 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
localização de feridos e deslocados (consultar missão do Gabinete de Informação e Relações Públicas e
modelos de comunicados da Secção III da Parte IV; também deverá ser utilizado como canal preferencial de
informação a página da Internet da Câmara Municipal).
- O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com
o evento, preparar comunicados aos órgãos de comunicação social e preparar informação relativa aos
cuidados adotados pela população e localização para locais de acolhimento temporário

Tabela 16 - Informação á população - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe
associado a fenómenos naturais

Gestão de voluntários

Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos
Inundações e cheias
Secas
Nevões

- Avaliar a necessidade de Voluntários apoiarem as diferentes ações de emergência, nomeadamente na
Logística (receção de dádivas distribuição de bens e serviços de estafeta;

- Avaliar a necessidade de Voluntários apoiarem as diferentes ações de emergência, nomeadamente
apoiarem o acompanhamento da população mais vulnerável (idosos em casas isoladas, lares de terceira
idade, etc.)

Ventos fortes, Tornados
e ciclones violentos

Deslizamento de
terras

- Avaliar a necessidade de Voluntários apoiarem as diferentes ações de emergência, nomeadamente os
serviços Médicos e de Logística (receção de dádivas, distribuição de bens e serviços de estafeta;

Incêndios Florestais
Onda de Calor
Onda de Frio
Tabela 17 - Gestão de voluntários - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado
a fenómenos naturais
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Inspecionar Zonas identificadas como de maior Risco

Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos

- 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 perceção da
extensão territorial do concelho que foi afetada pelo evento.
- Identificar e alertar os elementos que compõem a CMPC para a existência de vias de circulação afetadas por
escombros ou ruturas em condutas de água.

Inundações e cheias

- Caso se preveja o agravamento da situação, verificar se para além das zonas afetadas existem outras que
mereçam especial atenção (zonas ainda não afetadas mas que poderão vir a sê-lo nas próximas horas).

Secas

- Acompanhar o evoluir da situação nas zonas afetadas pela seca (zonas com abastecimento de água à
população condicionado e áreas com animais)

Nevões

- Acompanhar o evoluir da situação nas zonas afetadas pela queda de neve (zonas com acesso condicionado
e/ou com falhas no abastecimento de água à população e áreas com animais).
- Caso se preveja o agravamento da situação, verificar se para além das zonas afetadas existem outras que
mereçam especial atenção (zonas ainda não afetadas mas que poderão vir a sê-lo nas próximas horas).

Ventos fortes,
Tornados e ciclones
violentos
Deslizamento de

- 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 a existência de vias de circulação afetadas por
escombros ou ruturas em condutas de água.

terras

Incêndios Florestais

Onda de Calor
Onda de Frio

- Caso se preveja o agravamento da situação, verificar se para além das zonas afetadas existem outras que
mereçam especial atenção (zonas ainda não afetadas mas que poderão vir a sê-lo nas próximas horas).

- Acompanhar o evoluir da situação nos lares de terceira idade e nas zonas contendo maior concentração de
população idosa.

Tabela 18 - Inspecionar zonas identificadas como de maior risco - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe associado a fenómenos naturais
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Analisar riscos nas Infraestruturas Básicas

Riscos Naturais

Procedimentos
- 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 ruturas
em condutas de água ou de esgotos.

Terramotos

- Avaliar extensão das zonas onde o abastecimento de água, gás, eletricidade e a rede telefónica se
encontram condicionados
- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de abastecimento de água, gás, esgotos,
eletricidade e comunicações, nomeadamente DOE e DA, Águas de Trás-os-Montes e Alto-Douro, EDP,
Portugal Telecom

- Assim que o nível das águas se encontre regularizado a Câmara Municipal deverá fazer deslocar elementos
para as zonas afetadas de modo a avaliar a extensão dos danos causados pelas inundações/cheias.

Inundações e cheias

Secas

- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de abastecimento de água, esgotos,
eletricidade e comunicações, nomeadamente DOE e DA, Águas de Trás-os-Montes e Alto-Douro, EDP,
Portugal Telecom.
Não se aplica
- Após avaliadas as zonas que foram mais afetadas pela queda de neve e operacionalizados os meios de
resposta, deverá fazer-se deslocar para o terreno elementos dos serviços técnicos da Câmara Municipal tendo
em vista identificar os locais onde ocorreram ruturas em condutas de água.

Nevões

- Avaliar extensão das zonas onde o abastecimento de água, gás, eletricidade e a rede telefónica se
encontram condicionados
- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de abastecimento de água, eletricidade e
comunicações, nomeadamente DOE, DA EDP, Águas de Trás-os-Montes e Alto-Douro, Portugal Telecom
- Após se ter avaliado 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 danos em edificações, queda de postes de energia, iluminação e telecomunicações, árvores,
painéis publicitários, etc.

Ventos fortes,
Tornados e ciclones
violentos

- Avaliar a extensão das zonas onde o abastecimento de eletricidade e a rede telefónica se encontram
condicionados.
- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de abastecimento de eletricidade e pelas
comunicações, nomeadamente EDP, Portugal Telecom, etc.
- Ativar equipas e entidades privadas de apoio, de modo a se proceder ao corte de árvores caídas e
desobstruções na rede viária.
- Após terem sido 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 danos em edificações, obstruções da rede viária e/ou danos em postes de energia, iluminação e
telecomunicações, etc.

Deslizamento de
terras

- Avaliar a extensão das zonas onde o abastecimento de eletricidade e a rede telefónica e, eventualmente, o
funcionamento da rede de saneamento básico se encontram condicionados.
- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de abastecimento de eletricidade, gás,
telecomunicações, distribuição de água e rede de esgotos nomeadamente EDP, Portugal Telecom, Águas de
Trás-os-Montes e Alto-Douro, etc. (secção III da Parte IV).
- Ativar equipas do DOE e entidades privadas de apoio, de modo a se proceder à estabilização de
infraestruturas e desobstrução de vias.
- Assim que o (s) incêndio (s) se encontre (m) controlado (s), a Câmara Municipal deverá fazer deslocar
elementos para as zonas afetadas de modo a avaliar a extensão dos danos causados.

Incêndios Florestais

- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de distribuição de eletricidade e de
telecomunicações para que se dê início aos trabalhos de reparação.

Onda de Calor
Onda de Frio
Tabela 19 - Analisar riscos nas Infraestruturas Básicas - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou
catástrofe associado a fenómenos naturais
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Desativação do PMEPC ou situação de alerta Municipal

Riscos Naturais

Procedimentos

Terramotos

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 ruturas em condutas de água, a estabilização
primária de infraestruturas 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 ação
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 do DOE e à descativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.
Após controlada a situação de emergência, o que compreenderá o regresso da eventual 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 ruturas em condutas de água, a estabilização primária de infraestruturas em risco de derrocada
ou o seu isolamento, caberá à CMPC desativar o PMEPC.

Inundações e cheias

- 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 ação
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 do DOE e DA, e à desativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas

Secas

- Após controlada a situação de emergência, o que compreenderá a regularização do abastecimento de água
à população e o regresso de pessoas e animais aos seus locais de origem (caso tenham sido deslocados),
caberá à CMPC desativar o PMEPC e ao Presidente da Câmara Municipal desativar a 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 do Divisão de Obras e Equipamento, de Urbanismo, dos Serviços Municipais, e à
desativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.

Nevões

Após controlada a situação de emergência, o que compreenderá o regresso da eventual 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 ruturas em condutas de água e o restabelecimento da circulação viária nas principais vias de
acesso, 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 ação
de acordo com as necessidades indicadas pelos agentes de Proteção Civil 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 do DOE e à desativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.

Ventos fortes, Tornados
e ciclones violentos

Deslizamento de
terras

- 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,
a estabilização primária de infraestruturas 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 ação
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.

Incêndios Florestais

- A desativação da situação de alerta de âmbito Municipal levará a que neste caso deixem de estar em
prevenção equipas do DOE e - e à desativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.
- Após controlada a situação de emergência, o que compreenderá a diminuição (ou o aumento) das
temperaturas e o regresso da população às suas residências, caberá à CMPC desativar o PMEPC.

Onda de Calor
Onda de Frio

- A desativação do PMEPC deverá fazer com que o município passe para a situação de alerta de âmbito
Municipal (o SMPC deverá ficar em estado de prevenção de modo a avaliar a necessidade de se apoiar a
população em perigo).
- 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 do DOE e - e à desativação do GIRP.

Tabela 20 - Desativação do PMEPC ou situação de alerta Municipal Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de
acidente grave ou catástrofe associado a fenómenos naturais
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Constituição das Áreas de Intervenção e dos Órgãos de Apoio
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos

- Após a ocorrência de um incêndio urbano o presidente da Câmara Municipal deverá avaliar a necessidade
de declarar a situação de alerta de âmbito Municipal (ver ponto 7.2 da Parte I do presente Plano).
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de
equipas da DOE (maquinaria de obras públicas e limpeza) e a ativação do GIRP.
- Caso a gravidade da situação assim o exija, caberá à CMPC ativar o PMEPC.
- A ativação do PMEPC compreenderá, para além do previsto para as situações de alerta de âmbito Municipal,
a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e a passagem para o estado de prontidão (permanente) de equipas
do DOE (maquinaria de obras públicas e limpeza), dos BV Vinhais e do SMPC (serviço responsável pela
coordenação dos meios próprios, públicos e privados a requisitar pela Câmara Municipal).

Acidentes Industriais

- Após a ocorrência de um acidente industrial, o presidente da Câmara Municipal deverá avaliar a necessidade
de declarar a situação de alerta de âmbito Municipal (ver ponto 7.2 da Parte I e avaliar se a unidade industrial
em causa se enquadra como estabelecimento de nível superior de perigosidade, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 254/2007, 12 de Julho).
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de
equipas do DOE (maquinaria de obras públicas e limpeza), dos BV Vinhais, ativação do Gabinete de
Informação e Relações Públicas.
- Caso a gravidade da situação assim o exija, caberá à CMPC ativar o PMEPC.
- A ativação do PMEPC compreenderá, para além do previsto para as situações de alerta de âmbito Municipal
a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e a passagem para o estado de prontidão (permanente) das equipas
do DOE (maquinaria de obras públicas e limpeza) e do SMPC (serviço responsável pela coordenação dos
meios próprios, públicos e privados a requisitar pela Câmara Municipal).

Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

Concentrações
Humanas

Terrorismo

- Caso se preveja a possibilidade de ocorrência de cheias provocadas por diques e represas (ruturas ou
descargas; ver ponto 2.3 da Parte IV), ou se constate já a sua ocorrência, o presidente da Câmara Municipal
deverá declarar, consoante o grau de gravidade previsto ou verificado do evento (ver ponto 7.2 da Parte I), a
situação de alerta de âmbito Municipal.
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de
equipas do DOE e dos BV Vinhais (maquinaria de obras públicas e limpeza e motobombas ou bombas
elétricas) e a ativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas (horário laboral regular).
- Caso a gravidade da situação assim o exija, caberá à CMPC ativar o PMEPC.
- A ativação do PMEPC compreenderá, para além do previsto para as situações de alerta de âmbito Municipal
a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e a passagem para o estado de prontidão (permanente) das equipas
da DOE (maquinaria de obras públicas e limpeza) e do SMPC (serviço responsável pela coordenação dos
meios próprios, públicos e privados a requisitar pela Câmara Municipal).

- Nas situações em que se tenha registado estragos avultados em edifícios (por exemplo devido a uma
explosão com origem numa fuga de gás) ou à sua derrocada parcial ou total, o Presidente da Câmara
Municipal deverá declarar a situação de alerta de âmbito Municipal, de acordo com o grau de gravidade
estimado ou verificado (ver ponto 7.2 da Parte I).
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de
equipas do DOE (maquinaria de obras públicas e limpeza), dos BV Vinhais e a ativação do Gabinete de
Informação e Relações Públicas.
- Caso a gravidade da situação assim o exija, caberá à CMPC ativar o PMEPC.
- A ativação do PMEPC compreenderá, para além do previsto para as situações de alerta de âmbito Municipal
a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e a passagem para o estado de prontidão (permanente) das equipas
do DOE (maquinaria de obras públicas e limpeza) e do SMPC (serviço responsável pela coordenação dos
meios próprios, públicos e privados a requisitar pela Câmara Municipal).

- Caso determinado evento, que reúna um grande número de pessoas, possua potencial para gerar um
elevado número de feridos e até mesmo deslocados, o Presidente da Câmara Municipal deverá declarar a
situação de alerta de âmbito Municipal
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a colocação em regime de prevenção do
SMPC, dos BV Vinhais, e a ativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas
- Não é de esperar que os eventos que ocorrem no município possam gerar desacatos graves o suficiente
para gerar o tipo de resposta associado à ativação do PMEPC.

- Os atos terroristas são de muito difícil previsão, pelo que se considera que, a acontecer, deverá originar de
imediato a ativação do PMEPC por parte da CMPC.
- A ativação do PMEPC compreende, ao nível da estrutura Municipal, a imediata ativação de equipas da DOE
(maquinaria de obras públicas e limpeza) as quais deverão encontrar-se permanentemente em estado de
prontidão para imediata intervenção caso venha a ser considerado necessário, o mesmo acontecendo com a
GNR, PSP, BV Vinhais.
Em paralelo deverá encontrar-se em estado de prontidão o SMPC (serviço responsável pela coordenação dos
meios próprios, públicos e privados a requisitar pela Câmara Municipal) e ativar o Gabinete de Informação e
Relações Públicas e o Gabinete de apoio Técnico.
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- Nas situações em que se tenha registado contaminação na rede hidrográfica ou da água de abastecimento
público (por exemplo devido a uma descarga ou a degradação associada a situação de seca) o Presidente da
Câmara deverá declarar a situação de alerta de âmbito Municipal (isto é, não se prevê que este tipo de risco
possa ter um impacto tal que justifique um nível de intervenção compatível com a ativação do PMEPC;
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de
equipas do DOE dos, BV Vinhais, e a ativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.

- Embora a ocorrência de acidentes viários, aéreos e/ou fluviais possam encontrar-se associados a
determinadas condições meteorológicas, ao nível do município apenas faz sentido envolver os meios da
Câmara Municipal quando se tiverem registado eventos na área do Município
- Caso tenha ocorrido um acidente aéreo deverá imediatamente avisar se o CDOS o qual informará por sua
vez o CNOS. Caberá ao CNOS coordenar as ações de todas as entidades necessárias às ações de todas as
entidades necessárias às ações de intervenção e articular-se com o Centro de Coordenação de Busca e
Salvamento Aéreo.

Acidentes de Viação,

- Dependendo da gravidade da ocorrência caberá ao Presidente da Câmara Municipal declarar a situação de
alerta de âmbito Municipal.

Aéreos e/ou Fluviais
- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de
equipas do DOE (maquinaria de obras públicas e limpeza), o mesmo devendo acontecer com a GNR, BV
Vinhais. A situação de alerta de âmbito Municipal deverá ainda levar à ativação do Gabinete de Informação e
Relações Públicas.
- Caso a gravidade da ocorrência assim o justifique, caberá à CMPC ativar o PMEPC
- Adicionalmente, a ativação do PMEPC compreenderá a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e a
passagem para o estado de prontidão (permanente) de equipas do DOE e do SMPC (serviço responsável pela
coordenação dos meios próprios, públicos e privados a requisitar pela Câmara Municipal).

- Assim como acontece com acidentes viários, aéreos ou marítimos, também os acidentes envolvendo o
transporte de mercadorias perigosas poderão encontra-se associado a condições Meteorológicas adversas, as
quais, dado o potencial que apresentam para originar acidentes graves ou catástrofes, justificaram à partida
um maior nível de prontidão por parte das entidades integrantes do SIOPS.
- Caso tenha ocorrido no município um acidente envolvendo o transporte de substâncias perigosas, o
Presidente da Câmara Municipal deverá declarar a situação de alerta de âmbito Municipal.

Transporte de
mercadorias Perigosas

- A situação de alerta de âmbito Municipal deverá compreender a ativação em regime de prevenção de
equipas do DOE (maquinaria de obras públicas e limpeza), o mesmo devendo acontecer com a GNR,BV
Vinhais. A situação de alerta de âmbito Municipal deverá ainda levar à ativação do Gabinete de Informação e
Relações Públicas
- Caso os danos gerados ou previstos assim o justifiquem o presidente deverá acionar reunião extraordinária
da CMPC de modo a se ativar o PMEPC.
- Adicionalmente, a ativação do PMEPC compreenderá a ativação do Gabinete de Apoio Técnico e a
passagem para o estado de prontidão (permanente) de equipas do DOE e do SMPC (serviço responsável pela
coordenação dos meios próprios, públicos e privados a requisitar pela Câmara Municipal).

Tabela 21 - Constituição de áreas de intervenção e Órgãos de Apoio - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de
acidente grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana
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Avaliação da capacidade de resposta das entidades de Proteção Civil e informação de que o Presidente da
Câmara decretou situação de alerta de âmbito Municipal ou solicitou a ativação do PMEPC
Riscos Origem Humana

Procedimentos

- Após a ativação imediata de equipas em estado de prontidão e dos Órgãos de apoio o Presidente da
Câmara Municipal deverá declarar a situação de alerta de âmbito Municipal ou, caso a situação assim o
justifique deverá proceder à convocação extraordinária da CMPC.

Incêndios Urbanos

- Ao 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.
- Em caso de necessidade poderá ser ponderada a reunião da CMPC num posto avançado na proximidade do
teatro de Operações.

- Após a ativação imediata de equipas de prevenção e dos Órgãos de apoio o Presidente da Câmara
Municipal deverá declarar a situação de alerta de âmbito Municipal ou, caso a situação assim o justifique,
deverá proceder à convocação extraordinária da CMPC.

Acidentes Industriais

- Dada a localização das indústrias, não serão de esperar danos nas entidades que compõem a CMPC, pelo
que o contacto a estabelecer com as mesmas terá por finalidade apenas indicar que o Presidente da Câmara
Municipal declarou a situação de alerta de âmbito Municipal ou que o mesmo propõe a ativação do PMEPC, o
que levará a uma reunião extraordinária da CMPC.
- Em caso de necessidade poderá ser ponderada a reunião da CMPC num posto avançado na proximidade do
teatro de operações.
- Dada a natureza do evento, deverão ser acionados, ou colocados em prevenção, as áreas de intervenção
em situações de emergência;

Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

- Após a ativação imediata de equipas em estado de prontidão e dos Órgãos de apoio o Presidente da
Câmara Municipal deverá declarar a situação de alerta de âmbito Municipal ou, caso a situação assim o
justifique, deverá proceder à convocação extraordinária da CMPC. (a formalização da ativação do PMEPC
será feita pela CMPC depois de reunida).
- Ao 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.

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

- Em caso de necessidade poderá ser ponderada a reunião da CMPC num posto avançado na proximidade do
teatro de operações.
- Dada a natureza do evento, deverão ser acionados, ou colocados em prevenção, as áreas de intervenção
em situações de emergência;

- Dada a natureza do evento, deverão ser acionados, ou colocados em prevenção, as áreas de intervenção
em situações de emergência e dos Órgãos de apoio ao Diretor do Plano, o mesmo deverá proceder à
convocação extraordinária da CMPC.

Concentrações
Humanas

- Dada à natureza do tipo de eventos em causa não serão de esperar danos nas entidades que compõem a
CMPC, pelo que o contacto a estabelecer com as mesmas terá por finalidade apenas indicar que o Presidente
da Câmara Municipal declarou a situação de alerta de âmbito Municipal ou que o mesmo solicita uma reunião
extraordinária da CMPC o que levará a ativação do PMEPC,
- Em caso de necessidade poderá ser ponderada a reunião da CMPC num posto avançado na proximidade do
teatro de operações.

- Estes Grupos terão por tarefa reunirem-se previamente à ocorrência de modo a avaliar as estratégias a
seguirem, nomeadamente no que respeita ao pré-posicionamento de meios e condicionamento da circulação
nas principais vias de acesso, estratégias de evacuação do espaço em caso de necessidade, etc.
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- Após a ativação imediata de equipas em estado de prontidão e dos Órgãos de apoio ao Presidente da
Câmara Municipal, que deverá proceder à convocação extraordinária da CMPC.

Terrorismo

- Ao 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.
- Em caso de necessidade poderá ser ponderada a reunião da CMPC num posto avançado na proximidade do
teatro de operações.
- Dada a natureza do evento, deverão ser acionados, ou colocados em prevenção, as áreas de intervenção
para situações de emergência;

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais

- Nas situações em que se verifique a ocorrência de riscos sanitários, que justifiquem a declaração de alerta
de âmbito Municipal, a Câmara Municipal deverá reunir-se com os elementos que compõem a CMPC de modo
a delinearem as ações a desenvolver e os meios a empenhar (nomeadamente, contactar entidades de apoio
como ARH Norte, e definir as informações a difundir através dos órgãos de comunicação social e outros
canais disponíveis como o sítio da Internet da Câmara Municipal).

- Este tipo de evento não deverá afetar a capacidade operacional das entidades com responsabilidades na
área da Proteção Civil, pelo que o contacto que a Câmara Municipal estabelecerá com as mesmas será
apenas para indicar a reunião extraordinária da CMPC devido ao Presidente da Câmara Municipal ter
declarado a situação de alerta de âmbito Municipal ou deverá proceder à convocação extraordinária da CMPC
para ativação do PMEPC.
- Nos casos em que o acidente tenha justificado a declaração de situação de alerta de âmbito Municipal a
CMPC deverá reunir e avaliar qual a melhor estratégia a seguir para mitigar o efeito do acidente,
nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde e meios materiais.

Transporte de
mercadorias Perigosas

- Caso tenha sido ativado o PMEPC deverão ser ativados os meios e recursos necessários uma vez que será
de pressupor um elevado número de vítimas e de danos em infraestruturas.
- Em caso de necessidade poderá ser ponderada a reunião da CMPC num posto avançado na proximidade do
teatro de operações.

Tabela 22 - Avaliação da capacidade de resposta das entidades de Proteção Civil e informação de que o Presidente da Câmara
decretou situação de alerta de âmbito Municipal ou solicitou a ativação do PMEPC - Procedimentos a seguir na iminência ou
ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana
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Alertar entidades de apoio
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos

- Avisar 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: LNEC, Instituto Nacional de Medicina Legal, instituições
de segurança social do município, Santa Casa da Misericórdia, Cruz Vermelha Portuguesa e rádios locais.

Acidentes Industriais

- Avisar 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: LNEC, Instituto Nacional de Medicina Legal, organizações
associadas à indústria Santa Casa da Misericórdia, Cruz Vermelha Portuguesa, rádios locais

Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

Concentrações
Humanas

Terrorismo

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

- Avisar 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: LNEC, Instituto Nacional de Medicina Legal, Instituições
de segurança social do município, Santa Casa da Misericórdia, Cruz Vermelha Portuguesa, instituições e/ou
empresas responsáveis por transportes e comunicações, rádios locais e Grupo de Escuteiros.

- Avisar 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: LNEC, Instituto Nacional de Medicina Legal, Santa Casa
da Misericórdia, Cruz Vermelha Portuguesa e rádios locais.

- Avisar 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

- Avisar 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.
As principais entidades a alertar são:
LNEC, Instituto Nacional de Medicina Legal, Instituições de Solidariedade Social do Município, Santa Casa da
Misericórdia, Cruz Vermelha Portuguesa, e rádios regionais e locais.

- Avisar 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. As
principais entidades a alertar são: ARH do Norte e Águas de Trás-os-Montes e Alto- Douro.

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais

Transporte de

- Avisar 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 presente na Secção III da Parte IV do Plano). As principais entidades a alertar são: INAC, ARH
Norte, Instituto Nacional de Medicina Legal, empresas proprietárias de gruas e rádios regionais e locais (o
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo será contactado pelo CNOS).

mercadorias Perigosas

Tabela 23 - Alertar entidades de apoio - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe
associado a Fenómenos de origem Humana
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Avaliação da existência de vitimas e ou de danos Materiais e Ambientais
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos
Acidentes Industriais
Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

- Contactar as forças presentes no terreno e fazer uma avaliação preliminar da existência de feridos ou
mortos, a extensão dos danos sofridos pelas infraestruturas, animais afetados e danos no meio ambiente.

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)
Concentrações
- Contactar as forças presentes no terreno e fazer uma avaliação preliminar da existência de feridos ou
mortos, a extensão dos danos sofridos pelas infraestruturas, animais afetados e danos no meio ambiente.

Humanas
Terrorismo
Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

- Contactar as forças presentes no terreno e fazer uma avaliação preliminar da existência de hospitalizações,
a extensão dos danos sofridos, impato em animais e no meio ambiente.

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais

- Contactar as forças presentes no terreno e fazer uma avaliação preliminar da existência de feridos ou
mortos, a extensão dos danos sofridos pelas infraestruturas, animais afetados e danos no meio ambiente.

Transporte de
mercadorias Perigosas

Tabela 24 - Avaliação da existência de vitimas e ou de danos Materiais e ambientais - Procedimentos a seguir na iminência ou
ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana

Avaliação da necessidade de meios Materiais e Humanos
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos
Acidentes Industriais
Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

Estragos avultados em

- 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 a serem estacionados na Zona de Apoio do teatro de operações. Ponderar o envio de meios
materiais e humanos para a Zona de Concentração de Reserva do teatro de operações (meios não
necessários no momento mas que se preveja alguma probabilidade de poderem vir a ser úteis, préposicionamento de meios).

Edifícios (colapsos)
Concentrações
Humanas
Terrorismo
Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

- 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 a serem estacionados na Zona de Apoio do teatro de operações.
- Ponderar o envio de meios materiais e humanos para a Zona de Concentração de Reserva do teatro de
operações (meios não necessários no momento mas que se preveja alguma probabilidade de poderem vir a
ser úteis, pré- posicionamento de meios).

- Após efetuada a avaliação preliminar dos danos causados na população, animais e meio ambiente, avaliar a
necessidade de se disponibilizarem meios adicionais aos agentes que se encontram no terreno.

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais
Transporte de
mercadorias Perigosas

- 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 a serem estacionados na Zona de Apoio do teatro de operações.
- Ponderar o envio de meios materiais e humanos para a Zona de Concentração de Reserva do teatro de
operações meios não necessários no momento mas que se preveja alguma probabilidade de poderem vir a
ser úteis.

Tabela 25 - Avaliação da necessidade de meios materiais e humanos - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de
acidente grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana
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Avaliação da necessidade de evacuação
(apenas associado à ativação do PMEPC)
Riscos Origem Humana

Incêndios Urbanos

Acidentes Industriais

Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

Concentrações
Humanas

Procedimentos

- Fazer deslocar um elemento do SMPC ao (s) local (is) afetado (s) de modo a este avaliar a necessidade de
proceder à evacuação do local (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).
- A decisão de se evacuar qualquer zona do município é da exclusiva responsabilidade do Presidente da
Câmara Municipal, para desencadear as necessárias operações de evacuação e de ativação de centros de
acolhimento temporário (chama-se a atenção para o facto de existirem dois tipos de evacuação: evacuação
primária que presta um primeiro apoio, e evacuação secundária para realojamentos de longa duração – ver
Parte III do Plano).
- Na Parte III do presente Plano indicam-se possíveis centros de acolhimento (decidir qual ativar, tendo como
alternativa ainda as restantes infraestruturas como unidades hoteleiras, escolas e pavilhões desportivos
indicados na Secção III da Parte IV).
- As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das refeições a distribuir
pelos desalojados.
- Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os indivíduos que derem entrada, recorrendo aos
formulários definidos no presente plano. A informação recolhida deverá ser imediatamente disponibilizada ao
Gabinete de Informação e Relações Públicas ao qual compete centralizar esta informação e disponibilizá-la ao
público (consultar missão do GIRP).

- O tipo de evacuação que poderá estar associado a este tipo de evento compreenderá apenas a retirada da
população do local de modo a controlar da melhor forma a situação. Esta deslocação da população não
compreenderá, portanto, a ativação de centros de acolhimento temporário.
- Fazer deslocar um elemento do SMPC ao (s) local (is) afetado (s) de modo a este avaliar a necessidade de
proceder à evacuação do local (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).

Terrorismo

- A decisão de se evacuar qualquer zona do município é da exclusiva responsabilidade do Presidente da
Câmara Municipal, para desencadear as necessárias operações de evacuação e de ativação de centros de
acolhimento (chama-se a atenção para o facto de existirem dois tipos de evacuação: evacuação primária que
presta um primeiro apoio, e evacuação secundária para realojamentos de longa duração – ver Parte III do
Plano).
- Na Parte III do presente Plano indicam-se possíveis centros de acolhimento (decidir qual ativar, tendo como
alternativa ainda as restantes infraestruturas como unidades hoteleiras, escolas e pavilhões desportivos
indicados na Secção III, da Parte IV).

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

- As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das refeições a distribuir
pelos desalojados.
- Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os indivíduos que derem entrada, recorrendo aos
formulários definidos no presente Plano. A informação recolhida deverá ser imediatamente disponibilizada ao
Gabinete de Informação e Relações Públicas ao qual compete centralizar esta informação e disponibilizá-la ao
público (consultar missão do GIRP).
- Fazer deslocar um elemento do SMPC ao (s) local (is) afetado (s) de modo a este avaliar a necessidade de
proceder à evacuação do local (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)

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais

- A decisão de se evacuar qualquer zona do município é da exclusiva responsabilidade do Presidente da
Câmara Municipal, para desencadear as necessárias operações de evacuação e de ativação de centros de
acolhimento (chama-se a atenção para o facto de existirem dois tipos de evacuação: evacuação primária que
presta um primeiro apoio, e evacuação secundária para realojamentos de longa duração – ver Parte III do
Plano).
- Na Parte III do presente Plano indicam-se possíveis centros de acolhimento (decidir qual ativar, tendo como
alternativa ainda as restantes infraestruturas como unidades hoteleiras, escolas e pavilhões desportivos
indicados na Secção III, da Parte IV).

Transporte de
Mercadorias Perigosas

- As cantinas escolares ou empresas de catering poderão prestar apoio na confeção das refeições a distribuir
pelos desalojados. Nos centros de acolhimento deverão ser registados todos os indivíduos que derem
entrada, recorrendo aos formulários definidos no presente Plano. A informação recolhida deverá ser
imediatamente disponibilizada ao Gabinete de Informação e Relações Públicas ao qual compete centralizar
esta informação e disponibilizá-la ao público (consultar missão do GIRP).

Tabela 26 - Avaliação da necessidade de evacuação (apenas associado à ativação do PMEPC) - Procedimentos a seguir na
iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana
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Avaliação da necessidade de meios adicionais de mortuária
(apenas associado à ativação do PMEPC)
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos
Acidentes Industriais
Acidentes em

- Averiguar no terreno a necessidade de transportar as vítimas mortais para um dos locais temporários de
reunião de mortos previstos na Parte III do Plano (isto caso se preveja que será esgotada a capacidade das
morgues dos hospitais e das casas mortuárias dos cemitérios e agências funerárias

Infraestruturas Hidráulicas
Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

Concentrações
Humanas
Terrorismo
Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

- Como já indicado, não se prevê que este tipo de evento possa gerar um número de fatalidades que justifique
meios adicionais de mortuária.
- Averiguar no terreno a necessidade de transportar as vítimas mortais para um dos locais temporários de
reunião de mortos previstos na Parte III do Plano (isto caso se preveja que será esgotada a capacidade das
morgues e casas mortuárias dos hospitais, cemitérios e agências funerárias;
- O tipo de evento em questão não apresenta potencial para gerar um número de mortos elevado o suficiente
para esgotar a capacidade de receção de mortos das morgues e casas mortuárias do concelho.

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais
Transporte de

- Averiguar no terreno a necessidade de transportar as vítimas mortais para um dos locais temporários de
reunião de mortos previstos na Parte III do Plano (isto caso se preveja que será esgotada a capacidade das
morgues e casas mortuárias dos hospitais, cemitérios e agências funerárias;

Mercadorias Perigosas
Tabela 27 - Avaliação de necessidade de meios adicionais de Mortuária (apenas associado à ativação do PMEPC) Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana

Garantir a constituição de perímetros de segurança
(apenas associado à ativação do PMEPC)
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos
Acidentes Industriais
Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

- 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.

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)
Concentrações Humanas

- Garantir que os diferentes sectores do (s) teatro (s) de operações estejam definidos e que as Zonas de
Sinistro e apoio

Terrorismo
Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento
Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais
Transporte de

- 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.

Mercadorias Perigosas
Tabela 28 – Garantir a Constituição de Perímetros de Segurança (apenas associado à ativação do PMEPC) - Procedimentos a
seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana
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Manutenção da Ordem Publica
Ativação do PMEPC
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos
- Garantir que o normal patrulhamento do município pelas forças de segurança não é comprometido

Acidentes Industriais

Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

- Evitar pilhagens fazendo circular pelas zonas menos afetadas forças de segurança pública e/ou elementos
de serviços de segurança públicos ou privadas ou mesmo elementos do SMPC.
- Para além das zonas residenciais mais isoladas ter também como um dos alvos privilegiados de ações de
vigilância as zonas comerciais.

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

- Garantir que o normal patrulhamento do município pelas forças de segurança não é comprometido.

Concentrações Humanas
- Evitar pilhagens fazendo circular pelas zonas menos afetadas forças de segurança pública e/ou elementos
de serviços de segurança pública ou privada ou mesmo elementos do SMPC.

Terrorismo

- Para além das zonas residenciais mais isoladas ter também como um dos alvos privilegiados de ações de
vigilância as zonas comerciais.

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais
- Garantir que o normal patrulhamento do município pelas forças de segurança não é comprometido.

Transporte de
mercadorias Perigosas
Tabela 29 - Manutenção da Ordem Publica - Ativação do PMEPC - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana

Serviço Municipal de Proteção Civil
PARTE II – Organização da resposta

49

PL ANO MUNICIP AL

DE

E M E R G Ê N C I A D E P R O T E Ç Ã O C I V I L D E V I N H AI S

Garantir o condicionamento de Transito nos itinerários de emergência
(ativação do PMEPC)
Riscos Origem Humana

Procedimentos

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

Incêndios Urbanos

- O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência cabe a´s Serviços de
Manutenção da Ordem Publica e regulação do Transito, o qual deve indicar ao SMPC a necessidade de se
acionarem meios adicionais, para auxiliarem nesta tarefa (equipas de segurança privadas, etc.).

- Avaliar a necessidade de se condicionar a circulação nas principais vias acessos ao local do sinistro.

Acidentes Industriais

- O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência cabe a´s Serviços de
Manutenção da Ordem Publica e regulação do Transito, o qual deve indicar ao SMPC a necessidade de se
acionarem meios adicionais, para auxiliarem nesta tarefa (equipas de segurança privadas, etc.).

Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

Estragos avultados em

- Garantir que os itinerários de emergência definidos se encontram desobstruídos de trânsito.
- O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência cabe a´s Serviços de
Manutenção da Ordem Publica e regulação do Transito, o qual deve indicar ao SMPC a necessidade de se
acionarem meios adicionais, para auxiliarem nesta tarefa (equipas de segurança privadas, etc.).

Edifícios (colapsos)

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

Terrorismo

- O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência cabe a´s Serviços de
Manutenção da Ordem Publica e regulação do Transito, o qual deve indicar ao SMPC a necessidade de se
acionarem meios adicionais, para auxiliarem nesta tarefa (equipas de segurança privadas, etc.).

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento
Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais

Transporte de

- Avaliar a necessidade de se condicionar a circulação nos itinerários definidos como sendo de emergência.
- O controlo dos acessos e condicionamento do trânsito nos itinerários de emergência cabe a´s Serviços de
Manutenção da Ordem Publica e regulação do Transito, o qual deve indicar ao SMPC a necessidade de se
acionarem meios adicionais, para auxiliarem nesta tarefa (equipas de segurança privadas, etc.).

mercadorias Perigosas
Tabela 30 - Garantir o condicionamento de Transito nos itinerários de emergência (ativação do PMEPC) - Procedimentos a seguir
na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana

Serviço Municipal de Proteção Civil
PARTE II – Organização da resposta

50

PL ANO MUNICIP AL

DE

E M E R G Ê N C I A D E P R O T E Ç Ã O C I V I L D E V I N H AI S

Garantir a eficiência das ações de auxílio médico
(ativação do PMEPC)
Riscos Origem Humana

Procedimentos

- Em função do cenário verificado nos locais afetados, deverá determinar e coordenar os meios a empregar
para dar resposta às diferentes necessidades.

Incêndios Urbanos

- Caso a magnitude 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, centros de saúde ou
centros de acolhimento de deslocados).
- Deverão articular-se os Serviços Médicos de transporte de vítimas e Logística para requerer todos os meios
necessários para a sua atividade como alimentos, agasalhos, viaturas de transporte, etc.

- Em função do cenário verificado no local e na zona envolvente, o Grupo de Saúde deverá determinar e
coordenar os meios a empregar para dar resposta às diferentes necessidades.

Acidentes Industriais

- Deverão articular-se os Serviços Médicos de transporte de vítimas e Logística para requerer todos os meios
necessários para a sua atividade, bem como auxiliar no aviso às populações residentes na proximidade do
local afetado (informação presencial porta-aporta ou utilização de viaturas possuindo megafone).

- Em função do cenário verificado nos locais afetados, o Grupo de Saúde deverá determinar e coordenar os
meios a empregar para dar resposta às diferentes necessidades.

Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

- Caso a magnitude 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, centros de saúde ou
centros de acolhimento de deslocados).
- - Deverão articular-se os Serviços Médicos de transporte de vítimas e Logística para requerer todos os meios
necessários para a sua atividade como alimentos, agasalhos, viaturas de transporte, etc.

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

- Em função do cenário verificado no local afetado, o Grupo de Saúde deverá determinar e coordenar os
meios a empregar para dar resposta às diferentes necessidades.
- Deverão articular-se os Serviços Médicos de transporte de vítimas e Logística para requerer todos os meios
necessários para a sua atividade como alimentos, agasalhos (eventuais feridos ligeiros presentes no local e
apoio aos elementos das equipas médicas, etc.), viaturas de transporte, etc.
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- Embora este tipo de evento não deva levar a ativação do PMEPC, será no entanto útil que os elementos que
compõem o Grupo de Saúde determinem e coordenem os meios a empregar para dar resposta às diferentes
necessidades.

Concentrações Humanas

- Caso a magnitude do evento assim o exija (elevada probabilidade de feridos ligeiros) deverá ser constituído
na proximidade da zona afetada um posto médico avançado. 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, centros de saúde ou residências).
- As entidades de saúde no local deverão articular-se com o SMPC para requerer todos os meios necessários
para a sua atividade como alimentos, agasalhos, viaturas de transporte, etc.

- Em função do cenário verificado nos locais afetados, deverá determinar e coordenar os meios a empregar
para dar resposta às diferentes necessidades

Terrorismo

- Caso a magnitude 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. 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, centros de saúde ou centros de acolhimento de
deslocados).
- Deverão articular-se os Serviços Médicos de transporte de vítimas e Logística para requerer todos os meios
necessários para a sua atividade como alimentos, agasalhos, viaturas de transporte, etc.

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

- Em função do cenário verificado no local afetado, as entidades que se encontrem no terreno deverão
determinar e coordenar os meios a empregar para dar resposta às diferentes necessidades.
- As entidades de saúde no local deverão articular-se com o SMPC para requerer todos os meios necessários
para a sua atividade.

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais

- Em função do cenário verificado nos locais afetados, deverá determinar e coordenar os meios a empregar
para dar resposta às diferentes necessidades.
- Caso a magnitude 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, centros de saúde ou
centros de acolhimento de deslocados).

Transporte de

- Deverão articular-se os Serviços Médicos de transporte de vítimas e Logística para requerer todos os meios
necessários para a sua atividade como alimentos, agasalhos, viaturas de transporte, etc.

mercadorias Perigosas

Tabela 31 - Garantir a eficiência das ações de auxílio médico - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana
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Garantir as necessidades básicas da população afetada
Ativação do PMEPC
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos
Acidentes Industriais
Acidentes em

- Caberá aos Serviços de Logística coordenação com os Serviços Médicos e Transporte de vítimas fazer
chegar à população afetada (e que deverá ser posteriormente transferida para centros de acolhimento
temporário) bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e medicamentos.

Infraestruturas Hidráulicas
Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

Concentrações Humanas

- Em princípio, só nas situações em que os elementos de saúde no terreno assim o indiquem, deverá o SMPC
ativar bens básicos a distribuir pela população presente no local.

Terrorismo

- Caberá aos Serviços de Logística coordenação com os Serviços Médicos e Transporte de vítimas fazer
chegar à população afetada (e que deverá ser posteriormente transferida para centros de acolhimento
temporário) bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e medicamentos.

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

- Caberá aos Serviços de Logística coordenação com os Serviços Médicos e Transporte de vítimas fazer
chegar à população afetada (e que deverá ser posteriormente transferida para centros de acolhimento
temporário) bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e medicamentos.

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais
Transporte de

- Caberá aos Serviços de Logística coordenação com os Serviços Médicos e Transporte de vítimas fazer
chegar à população afetada (e que deverá ser posteriormente transferida para centros de acolhimento
temporário) bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e medicamentos.

mercadorias Perigosas
Tabela 32 - Garantir as necessidades básicas da população afetada - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de
acidente grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana
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Informação á População
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos
Acidentes Industriais
Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

- O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com
o evento, 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
localização de feridos e deslocados (consultar missão do Gabinete de Informação e Relações Públicas e
modelos de comunicados Secção III da Parte IV; também deverá ser utilizado como canal preferencial de
informação a página da Internet da Câmara Municipal).

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

Concentrações Humanas

- O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com
o evento, nomeadamente, preparar comunicados aos órgãos de comunicação social e preparar informação
relativa aos cuidados a serem adotados pela população; Também deverá ser considerada a utilização da
página da Internet da Câmara Municipal como forma de disponibilização de informação.

Terrorismo

- O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com
o evento, 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
localização de feridos e deslocados (consultar missão do GIRP e modelos de comunicados da Secção III da
Parte IV; também deverá ser utilizado como canal de informação a página da Internet da Câmara Municipal).

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

- O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com
o evento, nomeadamente, preparar comunicados aos órgãos de comunicação social e preparar informação
relativa aos cuidados a serem adotados pela população (consultar missão do GIRP e modelos de
comunicados da Secção III da Parte IV; também deverá ser considerada a utilização da página da Internet da
Câmara Municipal como forma de disponibilização de informação).

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais

Transporte de

- O Gabinete de Informação e Relações Públicas deverá reunir e preparar toda a informação relacionada com
o evento, 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
localização de feridos e deslocados (consultar missão do GIRP e modelos de comunicados da Secção III da
Parte IV; também deverá ser utilizado como canal de informação a página da Internet da Câmara Municipal).

mercadorias Perigosas
Tabela 33 – Informação á população- Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe
associado a Fenómenos de origem Humana
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Inspecionar Zonas identificadas como de maior Risco

Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos
- A natureza muito localizada deste tipo de evento não obriga a que se percorram outras áreas do município
para avaliar eventuais estragos.

Acidentes Industriais

Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

- Caso se preveja o agravamento da situação, verificar se para além das zonas afetadas existem outras que
mereçam especial atenção (zonas ainda não afetadas mas que poderão vir a sê-lo nas horas seguintes)

- A natureza muito localizada deste tipo de evento não obriga a que se percorram outras áreas do município
para avaliar eventuais estragos

Concentrações Humanas
- A natureza muito localizada deste tipo de evento não obriga a que se percorram outras áreas do município
para avaliar eventuais estragos.

Terrorismo

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

- Acompanhar o evoluir da situação ao longo do curso de água afetado, condicionando o acesso em zonas
afetadas (ter em especial atenção praias fluviais).

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais
Transporte de

- A natureza muito localizada deste tipo de evento não obriga a que se percorram outras áreas do município
para avaliar eventuais estragos

mercadorias Perigosas
Tabela 34 - Inspecionar zonas identificadas como de maior risco - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana
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Analisar estragos nas infraestruturas básicas
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos

- Avaliadas as zonas que sofreram danos fazer deslocar elementos para o terreno tendo em vista identificar
locais onde se verificaram estragos em postes de eletricidade, de iluminação, telecomunicações, etc.

Acidentes Industriais

- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de eletricidade e comunicações,
nomeadamente, EDP, Portugal Telecom, -, etc. (consultar lista de contactos presente na Secção III da Parte
IV do Plano).

- Assim que o nível das águas se encontre regularizado a Câmara Municipal deverá fazer deslocar elementos
para as zonas afetadas de modo a avaliar a extensão dos danos causados pelas cheias.

Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

Concentrações Humanas

Terrorismo

- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de abastecimento de água, gás,
saneamento básico, eletricidade e comunicações, caso estas tenham sido afetadas, EDP, Portugal, Telecom,
Águas de Trás-os-Montes e Alto-Douro. Consultar lista de contactos presente na Secção III da Parte IV do
Plano).

- Avaliadas as zonas que sofreram danos fazer deslocar elementos para o terreno tendo em vista identificar
locais onde se verificaram estragos em postes de eletricidade, iluminação, telecomunicações e na rede de
abastecimento de água, gás e saneamento básico.
- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de eletricidade, comunicações,
abastecimento de água, gás e saneamento básico, (consultar lista de contactos presente na Secção III da
Parte IV do Plano).

- Em princípio as infraestruturas básicas não deverão sofrer danos caso surjam alterações da ordem pública.

- Após avaliadas as zonas que sofreram danos fazer deslocar elementos para o terreno tendo em vista
identificar locais onde se verificaram estragos em postes de eletricidade, de iluminação, telecomunicações, e
outras.
- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes de eletricidade e comunicações,
nomeadamente EDP e Portugal Telecom.

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais

Transporte de
mercadorias Perigosas

- O tipo de evento em causa não deverá causar danos nas infraestruturas básicas do município.

- Após avaliadas as zonas que sofreram danos fazer deslocar elementos para o terreno tendo em vista
identificar locais onde se verificaram estragos em vias de circulação, postes de eletricidade, de iluminação,
telecomunicações.
- Contactar as entidades responsáveis pela manutenção das redes viárias, de eletricidade e comunicações,
nomeadamente, Estradas de Portugal, EDP e Portugal Telecom (consultar lista de contactos presente na
Secção III da Parte IV do Plano).

Tabela 35 - Analisar estragos nas infraestruturas básicas - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave
ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana
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Gestão de Voluntários
Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos
Acidentes Industriais
Acidentes em

- Avaliar a necessidade de gestão de Voluntários de modo a estes apoiarem as diferentes ações de
emergência, nomeadamente nas ações de Logística (receção de dádivas, distribuição de bens e serviços de
estafeta;).

Infraestruturas Hidráulicas
Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)
Concentrações Humanas

Terrorismo

Contaminação da Rede
Publica de Abastecimento

- Avaliar a necessidade de gestão de Voluntários de modo a estes apoiarem as diferentes ações de
emergência, nomeadamente nas ações de Logística (receção de dádivas, distribuição de bens e serviços de
estafeta;).

- A gestão de Voluntários apenas fará sentido caso se verifique o condicionamento do abastecimento de água,
podendo nestas situações pedir-se a ação de voluntariado no acompanhamento da população idosa e na
distribuição de garrafões ou recipientes de água pela mesma.

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais
Transporte de

- Avaliar a necessidade de gestão de Voluntários de modo a estes apoiarem as diferentes ações de
emergência, nomeadamente nas ações de Logística (receção de dádivas, distribuição de bens e serviços de
estafeta;).

mercadorias Perigosas
Tabela 36 –Gestão de Voluntários - Procedimentos a seguir na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado
a Fenómenos de origem Humana
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Desativação do PMEPC ou da Situação de Alerta de âmbito Municipal

Riscos Origem Humana

Procedimentos

Incêndios Urbanos

Acidentes Industriais

- 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 controlo de ruturas em condutas de água e gás, a estabilização primária de infraestruturas 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 ação
de acordo com as necessidades indicadas pelos equipas de bombeiros que ainda se encontrem no terreno).

Acidentes em
Infraestruturas Hidráulicas

- 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 do DOE e à desativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.

Estragos avultados em
Edifícios (colapsos)

Concentrações Humanas

- Após controlada a situação de emergência, o que compreenderá o transporte dos feridos para unidades
hospitalares e o regresso da população às suas residências, caberá ao presidente da Câmara Municipal
declarar o fim da situação de alerta de âmbito Municipal.
- A desativação da situação de alerta de âmbito Municipal levará à desativação do Gabinete de Informação e
Relações Públicas

- 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 controlo de ruturas em condutas de água, a estabilização primária de infraestruturas em risco de derrocada
ou o seu isolamento, caberá à CMPC desativar o PMEPC.

Terrorismo

- 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 ação
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 DOE e à desativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.

Contaminação da Rede

- Após controlada a situação de emergência, o que compreenderá o transporte dos feridos para unidades
hospitalares, regularização do abastecimento de água e do acesso às zonas afetadas, caberá ao presidente
da Câmara Municipal declarar o fim da situação de alerta de âmbito Municipal.

Publica de Abastecimento
- A desativação da situação de alerta de âmbito Municipal levará a que neste caso deixem de estar em
prevenção equipas do DOE e à desativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.
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- 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 controlo de ruturas em condutas de água, a estabilização primária de infraestruturas em risco de derrocada
ou o seu isolamento e o restabelecimento da circulação viária, caberá à CMPC desativar o PMEPC.

Acidentes de Viação,
Aéreos e/ou Fluviais

- 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 ação
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 do DOE e à desativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.

- 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,
a contenção da progressão da substância perigosa, o isolamento das zonas afetadas e o restabelecimento da
circulação viária, caberá à CMPC desativar o PMEPC.

Transporte de
mercadorias Perigosas

- 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 ação
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 do DOE e à desativação do Gabinete de Informação e Relações Públicas.

Tabela 37 - Desativação do PMEPC ou da Situação de Alerta de âmbito Municipal - Procedimentos a seguir na iminência ou
ocorrência de acidente grave ou catástrofe associado a Fenómenos de origem Humana
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2.2 Fase de reabilitação

Após controlada a situação de emergência, deverá dar-se início à fase de reabilitação, a qual
compreenderá, necessariamente, o apoio psicossocial da população afetada (principalmente família das
vítimas e elementos das equipas de intervenção), a estabilização de infraestruturas afetadas que se
encontrem em risco de derrocada, a reparação da rede de saneamento básico, de distribuição de
eletricidade, gás e de telecomunicações, a reparação e desobstrução de vias de circulação e a reabilitação
dos serviços básicos do município como centros de saúde, serviços de segurança social, entre outros. Só
completando estas medidas é que se garantirá a normalização das condições de vida das populações
afetadas, devendo, por isso, serem iniciadas assim que possível, ou seja, imediatamente após a situação
de emergência se encontrar controlada.
Neste sentido, resume-se na Tabela 44 os principais aspetos que deverão ser considerados ao longo das
ações de reabilitação e as responsabilidades das entidades envolvidas. Com esta organização pretendese clarificar não só as diferentes medidas que deverão ser implementadas no terreno e as entidades a
contactar, como também auxiliar na definição de prioridades e na coordenação de meios privados e
públicos (ver ainda, no que respeita a agentes organismos e entidades que poderão prestar apoio na fase
de reabilitação, o Ponto 3 da Parte II).

Ações de reabilitação

Tipo de
intervenção

Elementos a considerar

Entidades envolvidas

Responsabilidades

- Identificar infraestruturas que
apresentam danos estruturais e
estabelecer as que deverão ser alvo
prioritário de intervenção.
- Estabilizar as infraestruturas que
apresentam indícios de danos
estruturais recorrendo a estruturas
metálicas de suporte.
- Contactar o LNEC e solicitar o
envio de técnicos visando a análise
da estabilidade das infraestruturas
afetadas.
Estabilização
de emergência
de
infraestruturas

- A Câmara Municipal deverá
esclarecer a população através das
rádios locais e do seu sítio da
Internet relativamente às contas de
solidariedade oficiais. As contas
oficiais serão apenas aquelas que
forem publicitadas na página de
Internet da Câmara Municipal (evitar
a possibilidade de aproveitamentos
Indivíduos da onda de solidariedade
associada ao evento).
- Avaliar se alguma instituição
bancária se encontra disponível
para conceder à população afetada
crédito
em
condições
mais
vantajosas que as praticadas
normalmente no mercado

- SMPC
- CDOS - (informado permanentemente)
- Técnicos da Câmara Municipal (Divisão
de Obras e Equipamento e de Serviços
Municipais)
- Bombeiros Voluntários de Vinhais
- DOE
- Empresas de construção civil que
poderão prestar apoio nesta tarefa (ver
lista de contactos presente na Secção III
da Parte IV)
- Exército Português
- Organismos representantes da indústria
- LNEC
- Câmara Municipal de Vinhais

- Percorrer a área do município e fazer o
rigoroso levantamento de todas as
infraestruturas que apresentam danos.
- Intervencionar, de acordo com as
normas
técnicas
adequadas,
as
infraestruturas afetas de modo a impedir
riscos
de
derrocada
ou
de
contaminação.
- Vistoriar a integridade estrutural das
infraestruturas afetadas e das que se
encontram nas imediações.
- Divulgar de forma célere no sítio da
Câmara Municipal o número das contas
de solidariedade para apoio às vítimas.
- Contactar as principais entidades
bancárias da região de modo a avaliar a
possibilidade de concederem crédito em
condições vantajosas para a população
afetada.

Tabela 38 - Ações de reabilitação a desenvolver e entidades envolvidas (a)
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Ações de reabilitação

Tipo de
intervenção

DE

Elementos a considerar

Entidades envolvidas

Responsabilidades

- SMPC

Reparação da
rede pública
de
saneamento
básico

Reparação da
rede de
distribuição de
electricidade

- Avaliar zonas afetadas e
estabelecer os locais de ação
prioritária.
- Reparar condutas danificadas

- Avaliar zonas afetadas e
estabelecer os locais de acção
prioritária.

- CDOS (informado permanentemente)
- DOE
- Empresas de construção civil que
poderão prestar apoio nesta tarefa (ver
lista de contactos presente na Secção III
da Parte IV)

- Reparar as condutas segundo os
procedimentos técnicos adequados

- SMPC

- Percorrer a área do município e fazer o
rigoroso levantamento de todas as
zonas que apresentam falha no
abastecimento de electricidade

- CDOS (informado permanentemente)
- DOE

- Reparar
danificados.

postes

e

cabos
- EDP

- SMPC

Reparação da
rede de
comunicação
Fixa e Móvel

- Avaliar zonas/postes afetadas
(os) e definir locais de acção
prioritária

- Proceder à desobstrução das
vias
de
circulação
e
à
regularização do piso, caso este
tenha sido afectado

Reabilitação
dos serviços
sociais do
Município

Entidades
responsáveis
pelas
infraestruturas fixas e móveis de
telecomunicações

- SMPC

- Impedir fenómenos de erosão e
garantir a manutenção das
características
dos
locais
afectados
(manter
a
biodiversidade
e
impedir
a
proliferação
de
espécies
invasoras)
- Promover o voluntariado para
ações de recuperação das áreas
afetadas
- Avaliar se algum serviço
essencial do município (escolas,
creches, centros de saúde, de
segurança
social,
etc.)
se
encontra
condicionado
e
determinar
a
razão
do
constrangimento.
- Auxiliar e, caso necessário,
indicar
local
alternativo
de
funcionamento.

- Reparar os postes e cabos eléctricos
segundo os procedimentos técnicos
adequados
- Percorrer a área do município e fazer o
rigoroso levantamento de todas as
zonas onde a rede fixa e móvel de
comunicações se encontra afectada.
- Reparar os postes, cabos e antenas
segundo os procedimentos técnicos
adequados.
- Percorrer a área do município e fazer o
rigoroso levantamento de todas as
zonas onde a rede viária se encontra
condicionada.

- CDOS - (informado permanentemente)
- DOE
- Estradas de Portugal

- Estabilização de margens e
taludes.
- Promover a reunião entre os
cidadãos cujos veículos foram
afetados pelo evento

Promover a
estabilização e
reabilitação
das áreas
florestais,
áreas
protegidas e
classificadas

- DOE
- CDOS - (informado permanentemente)

- Proceder à reparação de postes,
cabos
e
antenas
de
telecomunicações danificados.

- Avaliar localização de estradas
obstruídas ou danificadas e definir
prioridades de intervenção.

Desobstrução
e reparação
das vias de
circulação

- Percorrer a área do município e fazer o
rigoroso levantamento de todas as
zonas que apresentam danos.

- Exército Português
- Instituto Português de Seguros

- ICNF – Instituto de Conservação da
Natureza e Florestas
- CDOS - (informado permanentemente)
- Câmara Municipal de Vinhais
- Grupos de Escuteiros de Vinhais

- Reparar as vias de circulação e
estabilizar as zonas envolventes de
elevado declive segundo as adequadas
normas técnicas.
- Assegurar que os proprietários
viaturas atingidos por escombros
ressarcidos dos seus prejuízos,
acordo com o tipo de seguro
contrataram.

das
são
de
que

- Evitar fenómenos de erosão e de
degradação ambiental.
- Garantir que as ações de voluntariado
se processam de forma coordenada e de
acordo com as correctas normas
técnicas.

- Organizações ambientais

- SMPC

- Fazer o levantamento de todas as
necessidades operacionais dos serviços
sociais do município e avaliar como a
Câmara Municipal, através dos seus
vários serviços, poderá auxiliar no
retorno ao seu normal funcionamento.

- CDOS - (informado permanentemente)

- CMPC

- Procurar disponibilizar instalações
temporárias para os serviços cujas
instalações próprias sofreram danos
avultados necessitando por isso de um
longo período de recuperação.

Tabela 38 - Ações de reabilitação a desenvolver e entidades envolvidas (b)
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Ações de reabilitação

Tipo de
intervenção

DE

Elementos a considerar

Entidades envolvidas

Responsabilidades
- Caberá à Câmara Municipal, apoiada
no SMPC, garantir a disponibilização de
transporte para a população deslocada
para centros de acolhimento temporário.

- Câmara Municipal de Vinhais

Regresso da
população e
animais
deslocados

- Disponibilizar meios de transporte
para a população e animais
deslocados.
- Garantir a atualização do registo
de
pessoas
e
de
animais
transportados.

- Empresas de transporte no concelho (ver
Secção III da Parte IV)

- À Câmara Municipal caberá ainda
disponibilizar meios para transportar os
animais que tenham sido deslocados.

- Bombeiros Voluntários de Vinhais
- Registar, a partir do universo da
população
deslocada
para
locais
temporários de acolhimento, quais os
indivíduos cujo transporte de retorno às
suas residências são garantidas pela
Câmara Municipal.

- Exército Português
- SMPC
- CDOS - (informado permanentemente)

- Registar os animais cujo retorno ao
local de origem foi garantido pela
Câmara Municipal.

Controlar
acesso a
zonas
sinistradas,
garantir a
segurança
das
populações e
regular o
trânsito

Quantificação
de prejuízos
Materiais e
Humanos
sofridos

- Impedir o acesso a zonas
sinistradas onde subsista risco para
a segurança pública ou ainda se
desenrolem ações de Proteção Civil.

Controlar
acessos
em
locais
considerados de risco ou de interdição
pública.
- GNR

- Impedir a ocorrência de furtos e de
desacatos.

- Garantir a manutenção da ordem
pública.

- CDOS - (informado permanentemente)
- Condicionar o trânsito nos locais onde
se desenrolem ações de reabilitação,
bem como nas restantes áreas do
município onde se preveja poder vir a
ocorrer constrangimentos.

- Definir locais alternativos de
circulação rodoviária tendo em conta
os locais vedados ao trânsito e
sinalização luminosa afectada

- Fazer levantamento exaustivo de
todos os danos associados ao
evento que gerou a emergência.

- Garantir que ficam registados todos os
danos associados ao evento de modo a
esta informação poder ser analisada
pela CMPC e se estudarem novas
estratégias de atuação a incluir no
PMEPC.

- SMPC
- CDOS - (informado permanentemente)

- Caberá ao INEM desencadear no
âmbito da sua estrutura, os necessários
procedimentos para prestar apoio
psicossocial.
- INEM (Centro de Apoio Psicológico e
Intervenção em Crise)

Prestar apoio
psicossocial
e financeiro á
população
afetada

- Convocar psicólogos, padres,
assistentes sociais e pessoal auxiliar
para apoio imediato às famílias das
vítimas;
- Garantir o apoio psicológico dos
elementos
das
equipas
de
intervenção

- Cruz Vermelha Portuguesa
- Serviço de Segurança Social
- Paróquias

- O Serviço de Segurança Social poderá
prestar apoio económico à população
afetada
através
de
prestações
pecuniárias.

- SMPC
- Entidades
concelho

- Ao SMPC caberá garantir todos os
meios solicitados pelo INEM e articularse com as paróquias e Serviço de
Segurança Social no sentido destas
prestarem igualmente o seu contributo.

bancárias

presentes

no
- As entidades bancárias presentes no
concelho
poderão
considerar
a
concessão de crédito à população
afectada segundo taxas de juro
inferiores às normalmente praticadas

Tabela 38 - Ações de reabilitação a desenvolver e entidades envolvidas (c)
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3. Articulação e atuação de Agentes Organismos e Entidades

Os agentes, organismos e entidades com competências e atribuições próprias no âmbito da Proteção Civil,
em situação de iminência ou de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, devem articular-se
operacionalmente nos termos do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro - SIOPS (ver
Secção I, da Parte IV). Para que esta articulação seja estabelecida de forma adequada e profícua, deve
ser realizada sob um comando único, mas sempre sem prejuízo das estruturas de direção, comando e
chefia das diferentes instituições.
Nos Pontos que se seguem identificam-se especificamente os diferentes agentes, organismos e entidades
que poderão ser chamados a intervir aquando da ativação do PMEPC de Vinhais, e as respetivas missões.
Esta organização permite não só clarificar o universo de entidades que poderão atuar em caso de acidente
grave ou catástrofe, como também definir em concreto as diferentes áreas de atuação das mesmas, o que
permitirá garantir a máxima eficiência das operações a desencadear (otimização dos meios e recursos
disponíveis).
Segundo a legislação em vigor, mais especificamente, de acordo com o artigo 46.º, da Lei de Bases da
Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho), o SMPC não faz parte das entidades que se afiguram como
agentes de Proteção Civil. Contudo, dada a sua importância operacional em qualquer situação de
emergência que ocorra no município, considera-se ser de toda a utilidade indicar as suas principais
missões antes, durante e após as situações de emergência, à semelhança do que se apresenta nos
pontos que seguintes relativamente aos vários agentes de Proteção Civil.

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 préemergência, 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 diferentes fases de atuação.

3.1.1

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 19.
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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, inspeção e estabilização de
infraestruturas e remoção de destroços. Os principais agentes de Proteção Civil que poderão atuar no
Município de Vinhais na fase de reabilitação e respetivas missões.

Agentes de Proteção Civil - Município de Vinhais
Corpos de Bombeiros

Bombeiros Voluntários de Vinhais
GNR – Posto Territorial de Vinhais

Forças de Segurança

GNR – Posto Territorial de Rebordelo

Forças Armadas

Não se aplica

Autoridade Marítima e Aeronáutica

Não se aplica
INEM

INEM / outros Serviços de Saúde

Centro de Saúde de Vinhais
Delegado de Saúde de Vinhais
Sapadores Florestais da Coroa – SF 10-118

Sapadores Florestais

Sapadores Florestais de Lomba – SF 23-118

Cruz Vermelha Portuguesa

CVP Delegação Local de Vinhais

Corpo Nacional de Escutas

CNE 827 - Vinhais

Tabela 39 – Agentes de Proteção Civil no Município de Vinhais
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Bombeiros Voluntários de Vinhais
Fase Emergência

Fase de reabilitação

Os Bombeiros Voluntários de Vinhais integram a Comissão Municipal
de Proteção Civil e a sua participação está prevista no Socorro e
Salvamento. Na fase de emergência, as principais missões são:
-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;

- 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.

-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;

GNR – Posto Territorial de Vinhais e Rebordelo
Fase Emergência

Fase de reabilitação

A Guarda Nacional Republicana integra a CMPC e a sua participação
está prevista no âmbito da Manutenção da ordem Publica Regulação de
Trânsito. Na fase de emergência, as principais missões da GNR são:
-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 ação 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;

- 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.

-Assegurar a rapidez e segurança das operações de evacuação de
populações;
-Colaborar nas ações de mortuária;
-Colaborar nas ações de aviso e alerta às populações.
- Sempre que se julgue necessário e em fase de ativação do PMEPC,
através do Comandante de Posto da GNR, serão mobilizados outras
unidades da GNR, (SEPNA / GIPS / Equipas Cinotécnicas)

INEM
Fase Emergência

Fase de reabilitação

A sua participação está prevista na área dos Serviços médicos. Na fase
de emergência, as principais missões do INEM são:
- Constituir e coordenar postos de triagem e de primeiros socorros;
- Prestar ações de socorro médico no local da ocorrência;

- Prestar o necessário apoio psicossocial às vítimas recorrendo
através do seu Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise.

- Realizar o transporte assistido das vítimas para unidades de saúde
adequadas;
- Montar postos médicos avançados;
- Colaborar nas ações mortuárias.
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Centro de Saúde e Autoridade de Saúde (Vinhais)
Fase Emergência

Fase de reabilitação

O Diretor Centro de Saúde e o Delegado (autoridade) de Saúde de
Vinhais, que integram a CMPC e a sua participação estão previstos
nos serviços médicos e transporte de vítimas. Na fase de
emergência, as suas principais missões são:
- 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;
- Cuidados Médicos;
- 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;

- Avaliação do estado de saúde da população;
- Inspeção de áreas afetadas;

- Garantir um reforço adequado de profissionais de saúde em todas
as unidades de saúde que se encontrem operativas na zona de
intervenção.

- Ações de vacinação;
- Recomendações de carater sanitário;

- 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
Fase Emergência

Fase de reabilitação

- Primeira intervenção, apoio ao combate e rescaldo de Incêndios
Florestais;

- Ações de prevenção de incêndios Florestais;
- Sensibilização da população;

Cruz vermelha Portuguesa (Vinhais)
Fase Emergência

- Apoio, e colaboração em busca e salvamento, socorro e
assistência sanitária e social;
- Colaboração em ações de evacuação;
Transportes de deslocados e ilesos;

Fase de reabilitação

- Apoio Psicossocial,
- Distribuição de roupas e alimentos às populações necessitadas;
- Instalação e alojamentos temporários;

- Instalação de alojamentos temporários;

Tabela 40 - Missões dos agentes de Proteção Civil na fase de emergência e fase de Reabilitação
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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. Dependendo da natureza da
ocorrência, estes organismos e entidades, em função das suas valências e competências, podem
complementar ou reforçar a ação dos agentes de Proteção Civil, contribuindo para uma resposta mais
pronta e adequada. A definição do âmbito de atuação de cada um dos organismos e entidades 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 destes organismos e entidades 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 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 22.

3.2.2

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 encontramse definidas na Tabela.
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Organismos e Entidades de apoio
Associações Humanitárias de
Bombeiros

Serviços e Forças de Segurança
Instituto Nacional de Medicina Legal

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Vinhais
GNR – Destacamento Distrital
CM Vinhais – Serviços de vigilância
Gabinete Médico-legal de Bragança
Serviço local de Solidariedade Social de Vinhais
Serviço Regional de Solidariedade Social de Bragança

Instituições de Solidariedade

Centro Social e Paroquial de Agrochão

Social

Centro Social e Recreativo de Edral

(ISS)

Centro Social e Paroquial Ervedosa

Instituições Particulares de

Centro Social e Paroquial Moimenta

Solidariedade Social

Centro Social e Paroquial Vale das Fontes

(IPSS)

Centro Social e Paroquial Vila Boa
Centro Social e Paroquial de Vilar de Lomba
Lar Santa Casa da Misericórdia de Vinhais

Organismos Responsáveis pelas

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas

Florestas e Conservação da Natureza

Parque Natural de Montesinho

Organismos Responsáveis pela
energia

EDP
PT

Organismos responsáveis pelas
Comunicações

ANACOM
Operadores de comunicações
Órgãos de Comunicação Social
Radioamadores
Operadores de Transportes Coletivos - Vinhais
Câmara Municipal de Vinhais

Organismos Responsáveis pelos

Auto Viação do Tâmega a)

Transportes

Rodo Norte / Santos a)
Empresas locais de Transporte de Mercadorias
Estradas de Portugal
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro

Organismos responsáveis pelos

INAG – Instituto da Água

Recursos Hídricos

APA
ARH Norte – Administração de Recursos Hídricos do Norte

Corpo Nacional de Escutas

Agrupamento 827 Vinhais
Instituto de Meteorologia
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Outras Entidades ou Organismos

ARBOREA – Associação de Produtores Florestais
Associação Comercial e Industrial de Vinhais
Empresas Locais de abastecimento de gás e combustíveis

Agrupamento de Escolas de Vinhais
Tabela 41 - Organismos e Entidades de Apoio no Município de Vinhais
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Associações Humanitárias de Bombeiros de Vinhais
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

- De acordo com as instalações que possuem podem
disponibiliza-las para diversos fins;
- Garante alojamento provisório para recursos humanos em
operações de socorro;

- Articulação com outras Associações humanitárias de
concelhos vizinhos;
- Recolha de dádivas;

- Acolhimento e organização de meios e recursos humanos
voluntários.

Serviços e Forças de Segurança
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação
Apoio nas ações de:

- Apoio no controlo e acesso às zonas sinistradas;

- Controlo de trafego e restrições de circulação;

- Apoio nas ações de vigilância, controlo de trafego;

- Adoção de medidas que visem o regresso á normalidade da
população afetada;

- Apoio se necessário na abertura de corredores de
emergência;

- Proceder ao levantamento de desaparecidos, com registo
atualizado;

- Garantir a proteção de pessoas e bens;
- Colaborara nas ações de informação e sensibilização á
população;

Gabinete Médico-legal de Bragança
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

-Coordenar as ações de mortuária;
-Mobilizar a Equipa Médico-Legal de Intervenção em Desastres
(EML-DVI);

- Disponibilização de informação útil á população afetada;

-Realizar autópsia cujo resultado rápido possa revelar-se
decisivo para a saúde pública (despiste de doenças infeciosas
graves).

Instituições de Solidariedade Social (ISS) (IPSS)
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

-Disponibilizar lista atualizada de população desprotegida no
concelho (idosos sem apoio familiar, doentes Inválidos, semabrigo);
-Acolher temporariamente população deslocada;
-Colaborar na instalação e organização de abrigos e centros de
acolhimento temporário;
-Prestar apoio domiciliário à população desprotegida (com
residência);

- Recolha de dádivas;
- Realojamento;
- Apoio económico;
- Assistência as populações no âmbito das suas competências

-Realizar ações de apoio de rua direcionadas aos sem-abrigo.
- Assistência sanitária social;
- Assistência as populações no âmbito das suas competências;

Serviço Municipal de Proteção Civil
PARTE II – Organização da resposta

69

PL ANO MUNICIP AL

DE

E M E R G Ê N C I A D E P R O T E Ç Ã O C I V I L D E V I N H AI S

Organismos Responsáveis pelas Florestas e Conservação da Natureza
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

-Proceder à primeira intervenção nos focos de incêndio que
apresentem ainda uma pequena dimensão através das suas
equipas móveis com kits de primeira intervenção;
-Apoiar ações de rescaldo e vigilância pós incêndio;
-Participar nos briefings de planeamento de combate a
incêndios, indicando os locais prioritários a defender, do ponto
de vista de conservação da natureza e para a proteção do
património florestal (do ponto de vista ambiental e económico);
-Apoiar as operações de combate a incêndios, transmitindo
informações úteis sobre a orografia do terreno, a
transitabilidade de acessos, tipo de vegetação, etc.

- Adotar medidas de reposição da normalidade e recuperação
das áreas afetadas.
- Fornecer informação de carater técnico;
- Prestar apoio técnico e recursos próprios em incêndios
florestais;
- Apoiar com pessoal e meios próprios as operações no âmbito
das suas competências;

- Colaborar em ações de socorro e resgate;
- Fornecer informações de carater técnico e científico;

Organismos responsáveis pelas Comunicações
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

- Assegurar o reforço das comunicações telefónicas;
- Prestar o apoio necessário aos organismos e serviços
responsáveis pelas comunicações em situação de acidente
grave ou catástrofe;
- Garantir prioridade de acesso aos serviços essenciais e às
entidades consideradas prioritárias às operações;

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

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

- Assegurar o restabelecimento das comunicações telefónicas;

- Prestar apoio técnico aos serviços responsáveis pelas
comunicações;
- Assegurar o restabelecimento das comunicações telefónicas;
- Garantir prioridade de acesso aos serviços essenciais e às
entidades consideradas prioritárias às operações;
- Apoiar com meios próprios e pessoal as operações no âmbito
das suas competências;

- Garantir prioridade de acesso aos serviços essenciais e às
entidades consideradas prioritárias às operações;
- Prestar apoio técnico aos serviços responsáveis pelas
comunicações;
- Apoiar com meios próprios e pessoal as operações no âmbito
das suas competências;
- Colaborar no âmbito das comunicações de emergência e
contribuindo para o seu restabelecimento;

- Colaborar no âmbito das comunicações de emergência e
contribuindo para o seu restabelecimento;

- Informar a população da desativação do PMEPC de Vinhais;

- Informar a população da ativação do PMEPC de Vinhais;

- Transmitir comunicados emitidos pelo SMPC;

- Divulgar medidas de autoproteção recomendadas pelo
SMPC;
- Transmitir comunicados emitidos pelo SMPC;
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Instituto de Meteorologia
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

-Efetuar previsões de ocorrência de fenómenos meteorológicos
extremos e emitir, atempadamente, avisos à Proteção Civil e
público em geral;
-Acompanhar a evolução de fenómenos meteorológicos
extremos, mantendo os agentes de Proteção Civil informados e
emitindo avisos à população em geral, quando se justifique.
- Fornecer informação de carater técnico e científico;
- Apoiar com meios próprios e pessoal as operações no âmbito
das suas competências;

- Fornecer informação de carater técnico e científico;
- Apoiar com meios próprios e pessoal as operações no âmbito
das suas competências;

- Assegurar o funcionamento das redes de observação,
medição e vigilância meteorológicas;
- Elabora e difunde previsões do estado do tempo;
- Emite avisos meteorológicos de mau tempo;
- Garantir a troca de informações especializadas com os
técnicos envolvidos;

Organismos Responsáveis pelos Transportes
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

-Proceder, com equipamento próprio, às obras de reparação
das principais vias de comunicação afetadas que se encontrem
a seu cargo;
- Promover a melhoria das com dições de circulação e
assegurar a proteção das infraestruturas rodoviárias e a sua
funcionalidade;
- Proceder, com equipamento próprio, às obras de reparação
em vias de comunicação afetadas a seu cargo;
- Disponibilizar meios humanos e materiais para restabelecer o
normal funcionamento de serviços;
- Manter disponíveis os equipamentos para apoio em situações
de falhas nos serviços;
- Contribuir para a articulação entre a rede rodoviária a outros
modos de transporte;
- Disponibilizar os meios possíveis e necessários para o
transporte urgente de pessoas;
-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.

- Colaborar, após a emergência, nas ações de transporte de
regresso de pessoas, bens, equipamentos e animais
deslocados.
- 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;
- Disponibilizar meios humanos e materiais para restabelecer o
normal funcionamento de serviços;
- Manter disponíveis os equipamentos para apoio em situações
de falhas nos serviços;
- Disponibilizar meios e recursos para cumprimento das ações
que lhe forem atribuídas;

- Assegurar a disponibilidade de dirigentes operacionais com
responsabilidade nas infraestruturas afetadas para integrar
equipas técnicas de avaliação;
- Garantir a habilitação da GNR com informação técnica
necessária para cortes e / ou aberturas de estradas
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Organismos Responsáveis pela energia
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

- Assegurar o reforço dos recursos materiais e técnicos;
Disponibilizar geradores de apoio em situações de falha de
energia elétrica;
-Suspender o abastecimento de eletricidade aos locais
acidentados para diminuir o risco de explosões.

- Proceder às obras de reparação para garantir o rápido
restabelecimento do abastecimento de eletricidade;
- Assegurar o restabelecimento de energia elétrica;

Garantir prioridades de acesso aos locais correspondentes aos
serviços essenciais e entidades consideradas essenciais ao
desenvolvimento das operações;

- Manter disponíveis os equipamentos para apoio em caso de
falha do serviço;

- Garantir o rápido restabelecimento do abastecimento de
eletricidade.

Organismos responsáveis pelos Recursos Hídricos
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

- Assegurar a capacidade operacional dos serviços;
- Disponibilizar equipamentos para apoio em situações de
emergência;

- Proceder às obras de reparação para garantir o rápido
restabelecimento do abastecimento água.

- Disponibilizar meios humanos e materiais para proceder ao
corte ou reparação de serviços;

- Realizar obras de recuperação das estruturas hidráulicas
afetadas;

- Garantir prioridades de acessos aos locais dos serviços e
entidades essenciais às operações;

- Cooperação com outras entidades (ICNF, APA, ANPC)
recuperação de áreas de leito de cheia.

- Disponibilizar dados hidrometeorológicos das estações com
telemetria da rede de monitorização do SNIRH;

- Manter disponíveis equipamentos para apoio em caso de
falha dos serviços;

- Garantir quando necessário a troca de informações com os
técnicos da CMPC no âmbito dos caudais nos principais rios;

- Fornecer informações de carater técnico e científico;
- Apoiar com pessoal e meios próprios no âmbito das suas
competências;

- Apoiar com pessoal e meios próprios no âmbito das suas
competências;

- Promover ações de educação ambiental;
- Participar nas operações em que se verifique a ocorrência de
acidente grave ou catástrofe que envolva substâncias
perigosas;

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 827 Vinhais
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

-Apoiar a instalação e organização dos centros de acolhimento
temporários;
- Colaborar na limpeza da poluição resultante de descargas
industriais;

- Encaminhar pessoas para os locais de acolhimento;
-Prestar apoio domiciliário à população desprotegida em
situações de emergência (ex.: onda de calor);

- Colaborar com outras entidades no sentido de apoiar pessoas
e animais no deslocamento de regresso ao local de origem ou
explorações, respectivamente.

-Realizar ações de estafeta no apoio às atividades das
entidades com responsabilidades nas ações de Proteção Civil;

- Colaborar no apoio logístico;

-Organizar recolha e distribuição de alimentos, roupas e outros
bens;

-Organizar recolha e distribuição de alimentos, roupas e outros
bens;

-Colaborar no salvamento de
contaminação do meio ambiente.

- Encaminhar pessoas para as zonas reabilitadas;

animais

afetados

pela

- Fazer recolha de dádivas;
- Colaborar no apoio logístico;
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ARBOREA – Associação de Produtores Florestais
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

- Colaborar no apoio logístico;

- Promover a reabilitação dos espaços florestais afetados;

- Apoio técnico e científico;

- Promover a reparação da rede viária florestal afetada;

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

-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;

- Proceder a diagnósticos de estabilidade e segurança de
estruturas acidentadas, propondo medidas de recuperação;

Empresas Locais de abastecimento de gás e combustíveis
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

-Suspender o abastecimento de gás aos locais acidentados
para diminuir o risco de explosões;
- Assegurar o abastecimento de veículos destinados às
operações de emergência;

- Proceder às obras de reparação para garantir o rápido
restabelecimento do abastecimento de gás.
- Assegurar o abastecimento de veículos destinados às
operações de emergência;

- Garantir prioridades de acesso aos veículos considerados
essenciais ao desenvolvimento das operações;

Associação Comercial e Industrial de Vinhais
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

- Colaborar no apoio logístico

- Colaborar no apoio logístico;

- Apoio no fornecimento de agasalhos, roupas e bens
alimentares;
- Fornecer dados atualizados sobre empresas comerciais e
industriais do concelho;
- Os serviços de restauração colaborar se necessário na
confeção de alimentos às forças de intervenção e às
populações atingidas;
- Os serviços de alijamento, colaborar se necessário no
fornecimento de alojamento ás forças de intervenção e ás
populações atingidas;

- Apoio no fornecimento de agasalhos, roupas e bens
alimentares;
- Recolha de dádivas;
- Os serviços de restauração colaborar se necessário na
confeção de alimentos às forças de intervenção e às
populações atingidas;
- Os serviços de alijamento, colaborar se necessário no
fornecimento de alojamento às forças de intervenção e ás
populações atingidas;

Escolas – Agrupamento Escolar de Vinhais
Fase de Emergência

Fase de Reabilitação

- Evacuação da população escolar em caso de emergência, de
acordo com as orientações do Plano de Segurança;
- Disponibilizar instalações para os fins que forem necessários;
- Disponibilizar serviços de
fornecimento de alimentação;

refeitório

e

cozinha

- Organizar ações de educação e informação da população;

para

Tabela 42 - Missões dos organismos e entidades de apoio na fase de emergência e reabilitação
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3.3 - Missão das estruturas Autárquicas

As estruturas autárquicas assumem um papel fundamental no apoio às operações a desencadear em caso
de ocorrência grave ou catástrofe, garantido a mobilização tanto dos meios públicos, como dos meios
privados considerados úteis. O SMPC assume neste quadro um papel de relevo uma vez que lhe
compete, em conjunto com outros serviços da CM de Vinhais, acionar e coordenar os meios, recursos e
pessoal necessário nas fases de emergência e de reabilitação. Merecem ainda especial referência as
Juntas de Freguesia, as quais são essenciais no apoio local, de maior proximidade às populações, assim
como, no apoio ao SMPC, Agentes de Proteção Civil e Organismos e Entidades de apoio.

3.3.1- Fase de emergência
As principais missões do Serviço Municipal de Proteção Civil, na fase de emergência, encontram-se
identificadas na Tabela 43.
As principais missões dos serviços Municipais, na fase de emergência, encontram-se identificadas na
Tabela 44.
As principais missões das Juntas de Freguesia do concelho de Vinhais na fase de emergência, encontramse identificadas na Tabela 45.

3.3.2- Fase de reabilitação

As principais missões do Serviço Municipal de Proteção Civil, na fase de emergência, encontram-se
identificadas na Tabela 43.
As principais missões dos serviços Municipais, na fase de emergência, encontram-se identificadas na
Tabela 44.
As principais missões das Juntas de Freguesia do concelho de Vinhais na fase de emergência, encontramse identificadas na Tabela 45.
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Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)
Fase Emergência

Fase de reabilitação

O SMPC presta apoio à CMPC e a sua participação
operacional está prevista no Gabinete de Apoio Técnico,
Grupo de Gestão Logística e no Grupo de Transportes e
Obras Públicas. Na fase de emergência, as principais missões
do SMPC são:
- Disponibilizar (na medida das possibilidades verificadas) os
meios pedidos pelo COS;
- Apoiar as ações de evacuação;
- Coordenar as ações de estabilização de infraestruturas
desobstrução de vias, remoção de destroços, limpeza de
aquedutos e linhas de água ao longo das estradas e
caminhos municipais;
- Apoiar a sinalização das estradas e caminhos municipais
danificados, assim como, vias alternativas;
- Apoiar as ações de aviso às populações;
- Cooperar com instituições de segurança social para alojar
população deslocada;

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais;
- Auxiliar na tarefa de definição de prioridades de intervenção e
acompanhar as obras de reconstrução e reparação de
estruturas e equipamentos atingidos;
- Promover o restabelecimento dos serviços essenciais junto
dos organismos responsáveis (água, eletricidade, gás,
comunicações);
- Organizar o transporte de regresso de pessoas, animais e
bens deslocados;
- Garantir a prestação de apoio psicossocial à população
afetada articulando-se com o INEM, paróquias e Segurança
Social.

- Proceder, de forma contínua, ao levantamento da situação
nas zonas afetadas e remeter os dados recolhidos para o
Diretor do Plano.
- Colaborar nas ações de mortuária;
Tabela 43 - Missões do Serviço Municipal de Proteção Civil na fase de emergência e reabilitação
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Divisão Obras e Equipamento (DOE)
Fase Emergência

Fase de reabilitação

- Apoiar logisticamente a sustentação das operações através do
acionamento de maquinaria específica;
- Transportar bens essenciais de sobrevivência às populações;

- Proceder à avaliação dos estragos sofridos pelas infraestruturas e
apoiar a sua reabilitação;

- Disponibilizar meios de transporte de pessoas;

- Auxiliar no transporte de regresso de pessoas, animais e bens
deslocados;

- Sinalizar as estradas e caminhos municipais danificados, assim
como, vias alternativas;

- Projeção e execução das obras municipais;

- Estabilizar infraestruturas, desobstruir vias, remover destroços,
proceder à limpeza de aquedutos e linhas de água ao longo das
estradas e caminhos municipais;

- Apreciação, acompanhamento e fiscalização das obras municipais
executadas por empreitada;
- Gestão do parque de máquinas e viaturas, armazém, e oficinas;

- Gestão do parque de máquinas e viaturas, armazém, e oficinas;

Divisão Administrativa e Financeira (DAF)
Fase Emergência

Fase de reabilitação

- Divulgar avisos e informações às populações, no âmbito da sua
missão de serviço público

- Proceder à liquidação das despesas suportadas pelo Município;

- Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram nos domínios da administração geral, de recursos humanos, financeiros e
patrimoniais;
- Promover e zelar pela arrecadação de receitas do município;
- Propor e colaborar na execução de medidas para o aperfeiçoamento organizacional e racionalização de recursos;
- Assegurar a gestão e manutenção das instalações;

Divisão Ambiente (DA)
Fase Emergência

Fase de reabilitação

- Garantir a manutenção e a reparação do equipamento existente na rede de distribuição de água do concelho;
- Garantir o abastecimento e distribuição de água potável à população concelhia;
- Acautelar a prestação de serviços de saneamento básico às populações.
- Garantir a recolha dos resíduos sólidos urbanos do município;
- Efetuar e assegurar a atualização do cadastro das redes de água e saneamento;

Divisão Educativa e Socio Cultural (DESC)
Fase Emergência

Fase de reabilitação

- Diagnosticar as necessidades sociais da comunidade local;
- Garante, sempre que possível, o realojamento dos deslocados;
- Colabora nas a ações de instalação e gestão dos campos de
deslocados bem como no apoio social a desenvolver nas ações de
realojamento.
- Participa na recolha, armazenamento e distribuição de bens
necessários às populações desalojadas;

- Facultar aos munícipes apoio na área do serviço social;
- Participa na recolha, armazenamento e distribuição de bens
necessários às populações afetadas;
- Garante o apoio psicológico de continuidade às vítimas;
- Garantir a prestação de apoio psicossocial de continuidade à
população afetada articulando-se com IPSS e instituições religiosas;

- Garante a prestação de apoio psicossocial à população afetada
articulando-se com o INEM, instituições religiosas e IPSS do
Município

Divisão Urbanismo (DU)
Fase Emergência

Fase de reabilitação

- Elaborar, promover e avaliar os planos de Ordenamento do Território;
- Licenciar e fiscalizar todo o tipo de Obras Particulares;
- Prestar apoio nas áreas de Topografia e Desenho;

Tabela 44 - Missões dos Serviços Municipais na fase de emergência e reabilitação
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Juntas de Freguesia do Concelho de Vinhais
Fase Emergência

Fase de reabilitação

- Apoiar com meios próprios as ações de socorro;
- Auxiliar logisticamente, na medida das suas possibilidades, a
população afetada;
- Colaboração no planeamento de instalações com fim de assistência
humanitária;
- Apoiar as ações de evacuação na sua área de intervenção.

- Auxiliar na reparação das infraestruturas afetadas;

- Disponibilizar todas as informações consideradas úteis ou
requisitadas pelo COS e CMPC;

- Análise e quantificação de danos;
- Manutenção das vias de comunicação;

- Gerir sistemas de voluntariado para atuação imediata de
emergência ao nível da avaliação de dados, em particular os danos
humanos;
- Colaborar no recenseamento e registo da população afetada;

- Informação de edifícios e estruturas em risco de ruir;
- Informar de todas as questões pertinentes para a reposição das
condições de normalidade;

- Receção, seleção e encaminhamento de Voluntários;
- Colaboração na difusão de avisos informações e medidas de
autoproteção;
- Cooperar na sinalização das estradas e caminhos municipais
afetados, assim como, na sinalização das vias alternativas, no
respetivo espaço geográfico

Tabela 45 - Missões das Juntas de Freguesia do concelho de Vinhais na fase de emergência e reabilitação
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