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Lista de acrónimos
AHBVM
AML
ANACOM
ANCTM
ANPC
APA
APC
AT
BAL
BRIPA
CCDR
CCO
CCON
CDOS
CDPC
CDSS
CMM
CMPC
CNE
CNPC
CNOS
CNPC
CODIS
COM
COS
CPC
CVP
DFCI
DGT
DGRF
DIOPS
DON
DRAPC
EAPS
EATmun
ECC
EDP
EDR

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Mira
Autoridade Marítima Local
Autoridade Nacional de Comunicações
Autoridade Nacional de Controlo do Tráfego Marítimo
Autoridade Nacional de Proteção Civil
Agência Portuguesa do Ambiente
Agentes de Proteção Civil
Abrigos Temporários
Bases de Apoio Logístico
Brigadas de Proteção Ambiental
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
Centro de Coordenação Operacional
Centro de Coordenação Operacional Nacional
Comando Distrital de Operações de Socorro
Comissão Distrital de Proteção Civil
Centro Distrital de Segurança Social
Câmara Municipal de Mira
Comissão Municipal de Proteção Civil
Corpo Nacional de Escutas
Comissão Nacional de Proteção Civil
Comando Nacional de Operações de Socorro
Comissão Nacional de Proteção Civil
Comandante Operacional Distrital
Comandante Operacional Municipal
Comandante das Operações de Socorro
Comissões de Proteção Civil
Cruz Vermelha Portuguesa
Defesa da Floresta Contra Incêndios
Direção Geral do Território
Direção Geral dos Recursos Florestais
Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro
Diretiva Operacional Nacional
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
Equipas de Apoio Psicossocial
Equipas de Avaliação Técnica Municipal
Estrutura de Coordenação e Controlo
Energias de Portugal
Estação Diretora da Rede
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EGIC
ERAS
ERAS-m
ESF
EM
EN
EPI
ER
ERAP
FA
GIPS
GNR
GP
ICNF
IEP
IGT
IM
INAG
INE
INEM
INMLCF
IPMA
IP, S.A.
JF
MAI
MDN
NEP
NUT
OCS
PCO
PDM
PEA
PJ
PM
PMDFCI
PMEPCMira
POM
PT
RAN
RELIS

Equipa de Gestão de Incidentes Críticos- Apoio Psicossocial
Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação
Equipas Responsáveis por Avaliação de Vítimas mortais
Equipa de Sapadores Florestais
Estrada Municipal
Estrada Nacional
Equipamentos de Proteção Individual
Estrada Regional
Equipas Rápidas de Apoio Psicossocial
Forças Armadas
Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro
Guarda Nacional Republicana
Gabinete da Presidência
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.
Instituto de Estradas de Portugal
Instrumentos de Gestão Territorial
Instituto de Meteorologia
Instituto Nacional da Água
Instituto Nacional de Estatística
Instituto Nacional de Emergência Médica
Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses
Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Infraestruturas de Portugal, S.A.
Junta de Freguesia
Ministério da Administração Interna
Ministério da Defesa Nacional
Norma de Execução Permanente
Nomenclatura de Unidade Territorial
Órgãos de Comunicação Social
Posto de Comando Operacional
Plano Diretor Municipal
Plano Estratégico de Ação
Polícia Judiciária
Polícia Marítima
Plano Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Mira
Plano Operacional Municipal
Portugal Telecom
Reserva Agrícola Nacional
Relatórios Imediatos de Situação
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REN
REPC
RPE
ROB
ROPC
SEPNA
SF
SIGER
SIOPS
SIRESP
SMPC
TO
VCOC
VCOT
VFCI
ZA
ZAP
ZCAP
ZCL
ZI
ZRnM
ZRR
ZS

Reserva Natural Ecológica
Rede Estratégica de Proteção Civil
Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada
Rede Operacional dos Bombeiros
Rede Operacional de Proteção Civil
Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente
Sapadores Florestais
Sistema de Gestão de Emergência e Risco
Sistema Integrado de Operações de Proteção de Socorro
Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal
Serviço Municipal de Proteção Civil
Teatro de Operações
Veículo de Comando e Comunicações
Veículo de Comando Tático
Veículo Florestal de Combate a Incêndio
Zona de Apoio
Zona de Apoio Psicológico
Zona de Concentração e Alojamento das Populações
Zona de Concentração Local
Zona de Intervenção
Zona de Reunião de Mortos
Zona de Receção de Reforços
Zona de Sinistro
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Referências legislativas
O PMEPCMira encontra-se em conformidade com a legislação em vigor à data da sua
elaboração:

Legislação Estruturante
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho - Aprova a Lei de Bases da Proteção Civil com as
alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro;
D.L n.º 134/2006, de 25 de julho com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
114/2011, de 30 de novembro, e pelo Decreto-Lei 72/2013, de 31 de maio - Cria o
Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e estabelece a sua
estrutura, respetivas competências e funcionamento, bem como normas e
procedimentos a desenvolver em situação de iminência ou de ocorrência de acidente
grave ou catástrofe;
Lei nº 65/2007, de 12 de novembro – define o enquadramento institucional e
operacional da proteção civil no âmbito municipal, organização dos serviços
municipais de proteção civil e competências do comandante operacional municipal;
Lei nº53/2008, de 29 de agosto com as alterações introduzidas pela Lei nº59/2015,
de 24 junho - Lei de Segurança Interna;
Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 30/2015, de 7 de maio – Fixa
os critérios e as normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de
emergência de proteção civil;
Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro – Transfere as competências dos
governos civis, no âmbito da competência legislativa do Governo, para outras
entidades da Administração Pública, estabelece as regras e os procedimentos
atinentes à liquidação do património dos governos civis e à definição do regime legal
aplicável aos seus funcionários, até à sua extinção.

Legislação Orgânica
Decreto-Lei 73/2013, de 31 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
163/2014, de 31 de outubro – Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil;
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Lei 63/2007, de 6 de novembro – Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana;
Decreto-Lei nº22/2006, 02 fevereiro- Consolida institucionalmente o Serviço de
Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e cria o Grupo de Intervenção de
Proteção e Socorro (GIPS) no âmbito orgânico da Guarda Nacional Republicana;
Decreto-Lei 185/2014, de 29 de dezembro – Lei Orgânica da Marinha;
Decreto-Lei 44/2002, de 2 de março com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
235/2012, de 31 de outubro – Lei Orgânica da Autoridade Marítima Nacional;
Decreto-Lei 44/2002, de 2 de março com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
235/2012, de 31 de outubro – Estabelece as atribuições, a estrutura e a organização
da Autoridade Marítima Nacional
Decreto-Lei 40/2015, de 16 de março – Lei Orgânica da Autoridade Nacional da
Aviação Civil;
Decreto-Lei 22/2012, de 30 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo DecretoLei 127/2014, de 22 de agosto, e pelo Decreto-Lei 173/2014, de 19 de novembro – Lei
Orgânica das Administrações Regionais de Saúde, I.P.;
Decreto-Lei 82/2009, de 2 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
135/2013, de 4 de outubro - Estabelece as regras de designação, competência e
funcionamento das entidades que exercem o poder de autoridade de saúde;
Decreto-Lei 34/2012, de 14 de fevereiro – Lei Orgânica do Instituto Nacional de
Emergência Médica, I.P.;
Decreto-Lei 281/2007, de 7 de agosto – Aprova o Regime Jurídico da Cruz Vermelha
Portuguesa;
Decreto-Lei 228/2012, de 25 de outubro – Lei Orgânica das Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional;
Decreto-Lei 56/2012, de 12 de março – Lei Orgânica da Agência Portuguesa do
Ambiente;
Decreto Regulamentar 31/2012, de 13 de março – Lei Orgânica da Direção-Geral da
Alimentação e Veterinária;
Decreto-Lei 135/2012, de 29 de junho – Lei Orgânica no Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas português e regulamenta os apoios à sua atividade;
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Decreto-Lei 68/2012, de 20 de março – Lei Orgânica do Instituto Português do Mar e
da Atmosfera, I.P.;
Decreto-Lei 241/2007, de 21 de junho, alterada pela Lei 48/2009, de 4 de agosto, e
pelo Decreto-Lei 249/2012, de 21 de novembro – Regime Jurídico dos Bombeiros
Portugueses;
Lei 32/2007, de 13 de agosto – Regime Jurídico das Associações Humanitárias de
Bombeiros;
Decreto-Lei 247/2007, de 27 de junho, com as alterações introduzidas pelo DecretoLei 248/2012, de 21 de novembro – Regime Jurídico dos Corpos de Bombeiros.

Legislação Técnico-Operacional
Despacho 3551/2015, de 9 de abril – Procede à regulamentação e definição do
desenvolvimento do Sistema de Gestão de Operações (SGO), no âmbito do Sistema
Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), que se aplica a todos os
Agentes de Proteção Civil (APC) e Entidades com especial dever de cooperação,
quando empenhados em operações de proteção e socorro;
Portaria 302/2008, 18 abril- Estabelece as normas de funcionamento da Comissão
Nacional de Proteção Civil;
Decreto-Lei nº56/2008, de 26 março- Estabelece o modo de aprovação das normas de
funcionamento da Comissão Nacional de Proteção Civil e revoga o Decreto
Regulamentar n.º 23/93, de 19 de julho;
Portaria 1358/2007, 15 outubro- Define a composição e funcionamento das equipas
de intervenção permanente;
Decreto-Lei nº253/95, 30 setembro- Cria o Sistema Nacional para a Busca e
Salvamento Aéreo;
Decreto-Lei nº15/94, 22 janeiro- Cria o Sistema Nacional para a Busca e Salvamento
Marítimo;
Decreto-Lei Nº235/83, de 31 de maio - Aprova o Regulamento de Segurança e Ações
para Estruturas de Edifícios e Pontes;

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
Praça da República 3070-304 Mira
proteccao.civil@cm-mira.pt

10

11
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

Decreto-Lei nº112/2008, de 1 de julho - Cria uma conta de emergência que permite
adotar medidas de assistência a pessoas atingidas por catástrofe ou calamidade
pública;
Declaração da Comissão Nacional de Proteção Civil 97/2007, de 16 de maio – Estado
de alerta especial para o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro
(SIOPS);
Decreto Regulamentar 86/2007, de 12 de dezembro – Regula, de forma integrada, a
articulação, nos espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional, entre
autoridades de polícia, no exercício dessa autoridade, e demais entidades
competentes;
Decreto-Lei 43/2002, de 2 de março – Define a organização e atribuições do Sistema
da Autoridade Marítima (SAM) e cria a Autoridade Marítima Nacional;
Decreto-Lei 5/2000, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 138/2000, de 13 de
julho – Estabelece o regime jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação,
transladação e cremação de cadáveres;
Lei 44/86, de 30 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica
1/2011, de 30 de novembro, e pela Lei Orgânica 1/2012, de 11 de maio – Aprova o
regime do estado de sítio e do estado de emergência.

Legislação Concorrente
Lei 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água: medidas de proteção contra cheias e
inundações; medidas de proteção contra secas; medidas de proteção contra acidentes
graves de poluição; medidas de proteção contrarrotura de infraestruturas hidráulicas;
Decreto-Lei 364/98, de 21 de novembro – Estabelece a obrigatoriedade de elaboração
da carta de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por
cheias;
Decreto-Lei 115/2010, de 22 de outubro – Estabelece um quadro para a avaliação e
gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as suas consequências
prejudiciais;
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Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 15/2009, de 14 de
janeiro, pelo Decreto-Lei 17/2009, de 14 de janeiro, retificado pela Declaração de
Retificação 20/2009, de 13 de março, pelo Decreto-Lei 114/2011 de 30 de novembro
e pelo Decreto-Lei 83/2014, de 23 de maio – Aprova o Sistema Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios;
Resolução do Conselho de Ministros 65/2006, de 26 de maio – Aprova o Plano
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI);
Decreto-Lei 41-A/2010, de 29 de abril, com as alterações introduzidas pelo DecretoLei 206-A/2012, de 31 de agosto, e pelo Decreto-Lei 19-A/2014, de 7 de fevereiro –
Aprova o Regulamento do transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de
mercadorias perigosas.

Legislação Diversa
Resolução 87/2013, de 11 de dezembro – Aprova o Plano Nacional de Emergência de
Proteção Civil

Comunicações
Resolução do Conselho de Ministros 56/2003, de 8 de abril – Redefine as condições
de instalação do SIRESP – Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de
Portugal e determina a adoção de várias medidas concretas necessárias à respetiva
implementação

Outras Referências
Normas Operacionais Permanentes (NOP) da ANPC;
Diretivas Operacionais Nacionais da ANPC.
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Registo de atualizações
Um plano de emergência deve ser dinâmico e flexível, pelo que deve ser
periodicamente reformulado e reajustado.
As alterações introduzidas ao PMEPCMira devem ser registadas na seguinte folha de
atualizações:

Atualizações do PMEPCMira
Versão

Alteração

Data alteração

Data
aprovação

Entidade
aprovadora

Obs.

O Plano deve ser regularmente treinado através de exercícios em que se simulam
situações de emergência a diferentes níveis. Com a realização de treinos poderá, por um lado,
testar-se o plano, adaptando-o e atualizando-o caso se verifique necessário e, por outro lado,
enraizar os procedimentos a adotar em situações reais de emergência.
O presente plano durante a sua vigência desenvolverá missões no terreno, com meios
humanos e equipamento, permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e as capacidades
de execução das entidades envolvidas.
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Programa de Exercícios
De modo a garantir a permanente operacionalidade do PMEPCMira e a validação dos
pressupostos nele contidos, a CMPC promove a realização de exercícios (CPX ou LIVEX) com a
periodicidade bienal (uma vez a cada dois anos). Sem prejuízo da periodicidade referida
anteriormente, será realizado um exercício CPX no prazo máximo 180 dias após a data da
aprovação do plano. Os exercícios devem ser objeto de avaliação. Este processo incluirá a
elaboração de relatórios setoriais e relatórios finais por parte de todos agentes de proteção
civil, entidades e outros organismos de apoio envolvidos, os quais devem constar em ata
elaborada para o efeito.
Tabela 1 - Programa de exercícios.

Registo de exercícios
Tipo de
exercício
CPX

Objetivos

Cenário

Local

Data

LIVEX

Agentes,
Organismos
e Entidades
envolvidas

Meios e
recursos
envolvidos

Resumo do
exercício
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PARTE I- ENQUADRAMENTO
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1. Introdução
A Lei de Bases da Proteção Civil, Lei nº 27/2006, de 3 de julho, e a Lei nº 65/2007, de
12 de novembro, na sua atual redação, deram um novo enquadramento legal ao Sistema
Municipal de Proteção Civil e definiram com rigor a sua estrutura e as competências das
entidades e organismos que compõem a mesma.
A Comissão Nacional de Proteção Civil, através da Resolução nº 30/2015, de 7 de maio,
aprovou a Diretiva referente aos critérios e normas técnicas para a elaboração e
operacionalização dos Planos de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), que obrigam a
atualização destes planos de acordo com as novas regras.
O PMEPC de Mira (PMEPCMira) foi elaborado de acordo com as diretivas emanadas
pela Comissão Nacional de Proteção Civil (Resolução 30/2015 de 07 de maio) e seguiu o
disposto no artigo 50º da Lei 27/2006, de 3 de julho (Lei de Bases da Proteção Civil), na
redação dada pela Lei Orgânica 1/2011, de 30 de novembro.
O PMEPCMira é um plano geral, que deverá ser aplicado nas várias situações de
emergência admitidas no âmbito territorial e administrativo do Município e está sujeito a
consecutivas atualizações que vão resultando das várias alterações legislativas que surgem
diariamente, bem como de novas experiências adquiridas durante situações de emergência e
ou alterações dos pressupostos em termos de cenários e riscos.
O PMEPCMira é uma ferramenta indispensável, que visa coordenar e orientar os vários
organismos e serviços, que intervêm em situação de emergência, de forma a gerir os meios e
recursos disponíveis, em situações de acidente grave ou catástrofe, minimizando a perda de
vidas e de bens, restituindo assim a normalidade das áreas afetadas no município.
O diretor do PMEPCMira é o Presidente da Câmara Municipal de Mira, na sua
ausência ou impedimentos cabe ao Vereador com competências delegadas no âmbito da
Proteção Civil, a missão de legalmente o representar.
O PMEPCMira insere-se na organização nacional de emergência e articula-se com os
níveis de Proteção Civil Distrital (Centro Distrital de Operações de Socorro - CDOS) e Nacional
(Autoridade Nacional de Proteção Civil - ANPC), no caso de ocorrência de um acidente de
grande dimensão ou que ultrapasse com intensidade apreciável os limites do concelho, ou a
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capacidade de intervenção do Centro Municipal de Operações de Emergência de Proteção Civil
- CMOEPC.
O âmbito territorial de aplicação deste Plano é todo o concelho de Mira. Que se situa
na região centro litoral de Portugal, (40º 27’N, 08º 48’W), distrito de Coimbra. É delimitado a
Norte pelo concelho de Vagos, a Este e a Sul pelo concelho de Cantanhede e a Oeste pelo
Oceano Atlântico. Em termos administrativos, pertence ao agrupamento de concelhos da Subregião do Baixo Mondego (NUTIII), juntamente com Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova,
Figueira da Foz, Montemor -o Velho, Penacova e Soure.

Figura 1- Localização do Concelho de Mira

O Município de Mira é composto por quatro freguesias: Mira, Praia de Mira, Seixo e
Carapelhos e tem uma extensão de 124,03 Km2.
A localização geográfica, os recursos naturais existentes (Mar, Floresta, Recursos
Hídricos), a dispersão dos aglomerados populacionais, Autoestrada A17 e E.N109, a existência
de dois polos industriais e outras industrias dispersas pelas quatro freguesias, expõem o
concelho de Mira a vários riscos naturais e tecnológicos como: fenómenos meteorológicos
extremos, cheias e inundações, incêndios florestais e urbanos, erosão costeira (galgamentos
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marítimos), acidentes rodoviários e marítimos, derrame de matérias perigosas, durante o seu
transporte, nas faixas rodoviárias do Município, sismos e eventuais atentados.
A exposição aos diversos riscos aqui mencionados justifica um planeamento que
permita uma resposta rápida, eficaz e coordenada, de todos os agentes nas Operações de
Emergência de Proteção Civil.
Durante a elaboração deste Plano foram detetadas algumas lacunas em termos de
sistematização e periodicidade de informação, nomeadamente de histórico, levantamento e
caraterização de alguns dos cenários de risco, assim como registos fidedignos e completos dos
comportamentos que foram adotados antes e depois das emergências verificadas. Perante
estes factos não foi possível realizar análises e previsões de cenários, devido a falta de
informação cartográfica, alfanumérica ou fotográfica, validada e comprovada.
O município de Mira está a desenvolver uma base de dados, em ambiente SIG
(Sistemas de Informação Geográfica), de forma a promover a centralização da informação,
bem como o cruzamento desta com outras instituições, de forma a promover o repositório das
ocorrências, devidamente georreferenciadas.
Este plano será revisto sempre que existam alterações pertinentes nomeadamente:
Seja detetada alguma lacuna no plano, resultante da prática de exercícios ou em
situações reais de emergência;
Quando forem detetadas novas situações de risco;
Surja nova informação proveniente de novos estudos ou relatórios de caráter técnico e
científico;
Exista alteração nos contactos das diversas entidades envolvidas, nos meios e recursos
disponíveis;
Exista alteração na legislação em vigor.
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2. Finalidade e objetivos
A elaboração do PMEPCMira resulta da necessidade de existir um planeamento prévio
das operações de Proteção Civil para que o resultado seja uma eficaz gestão de emergência.
O PMEPCMira é aplicável a toda a área do território do Município de Mira, no âmbito
das ações de prevenção de riscos coletivos, naturais ou tecnológicos e das operações de
Proteção Civil, não devendo no entanto, serem esquecidos os efeitos, em termos de inputs e
outputs, que podem ser verificados no sistema hídrico, rodoviário provenientes dos municípios
vizinhos bem como a continuidade de manchas florestais e áreas marítimas que implicam uma
forte articulação com os PMEPC de Cantanhede e Vagos.
O PMEPCMira destina-se, deste modo, a precaver todos os riscos que possam incidir
no concelho de Mira, justificando assim, um planeamento em constante atualização que
permita uma resposta rápida, eficaz e coordenada, de todos os agentes nas Operações de
Emergência de Proteção Civil.
Os principais objetivos gerais do PMEPCMira são:
Providenciar, através de resposta concertada, as condições e meios indispensáveis à
minimização dos efeitos adversos um acidente grave ou catástrofe;
Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos,
serviços e estruturas a empenhar em operações de Proteção Civil;
Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver;
Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo mais eficácia e rapidez de
intervenção das entidades intervenientes;
Inventariar os meios e recursos disponíveis para ocorrer a um acidente grave ou
catástrofe, criando condições para o seu rápido e eficiente empenhamento;
Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou
catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de
normalidade;
Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e
coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num determinado território,
sempre que a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique;
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Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação
operacionalidade e prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes;
Promover a informação e formação das populações através de ações de sensibilização,
tendo em vista a sua preparação e o entrosamento na estrutura de resposta à
emergência de forma a promover uma cultura de segurança;
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3.Tipificação dos riscos
Em função da sua localização geográfica, características naturais, económicas,
humanas e tecnológicas, são inventariados os diferentes riscos naturais e tecnológicos
suscetíveis de ocorrerem na área territorial de Mira bem como uma apresentação hierárquica
de acordo com o grau de risco e a sua natureza:

Riscos Naturais
Incêndios florestais

Riscos Tecnológicos
Incêndios urbanos
Acidentes industriais

Inundações e cheias
Acidentes rodoviários e marítimos
Ventos fortes, tornados e ciclones
Colapso de estruturas e edifícios
Erosão costeira/Transgressão
marinha

Derrame de matérias perigosas

Deslizamentos/desabamentos
Sismos/Tsunami
Secas

a. Riscos naturais
Incêndios florestais – Segundo a zonagem de Risco de Incêndio efetuada pela entidade
responsável, o Concelho de Mira apresenta duas classes de Risco, nomeadamente
Baixa e Muito Baixa, sendo notavelmente a primeira a mais representativa, pelo que o
mesmo se poderá considerar inserido numa “área pouco sensível”. Apesar desta
classificação ao nível nacional, este risco apresenta-se como elevado ao nível
municipal e intermunicipal, uma vez que a mancha florestal entre ílhavo e figueira da
foz é contínua. A acrescer a esta característica, a existência de aglomerados urbanos e
parques de campismo no interior das áreas florestais aumentam o risco de incêndios
florestais, sendo assim uma das grandes preocupações para o município.
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Inundações e Cheias - Derivado da extensão da rede hidrográfica municipal que
atravessa o município no sentido Sul/Norte e Nascente/Norte, conjugado com uma
variação altimétrica reduzida e por ser o último reservatório para onde conflui todo o
sistema hídrico a montante, nomeadamente das áreas vizinhas de Cantanhede e
Vagos, antes da influência de maré ocorrem inundações por transbordo de linhas de
água nas zonas historicamente mais vulneráveis. Associado a este fenómeno, o
aumento da precipitação no inverno, potencia a possibilidade de ocorrência de cheias
rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos
sistemas de drenagem.
Ventos Fortes, Tornados e Ciclones - apesar da relativa amenidade do clima em
Portugal, a ocorrência inevitável e por vezes súbita de alterações meteorológicas,
nomeadamente ventos fortes, tempestades marítimas provocam um risco elevado de
queda de árvores concretamente junto às vias rodoviárias e zonas habitacionais.
Acresce ainda que este risco está indiretamente associado à possibilidade d e queda
de estruturas.
Erosão Costeira e Transgressão marinha – Com a subida do nível médio das águas do
mar, associada a deficiente reposição de sedimentos provenientes dos grandes rios
que desaguam na costa a norte de Mira, verifica-se um acentuar cenário de
degradação e erosão do sistema dunar no concelho de Mira, nomeadamente no
Areão, Poço da Cruz e a norte do aglomerado urbano da Praia de Mira. Os ventos
predominantes de Sul aliados às correntes marítimas têm desagregado a Duna
Principal de tal forma que o mar, de ano para ano, tem avançado sobre a costa de
Mira, havendo locais onde é quase nula a Duna Primária. Ao longo dos cerca de 15 km
de costa arenosa, o mar em dias de maré, e salvo pequenos espaços situados a Norte
dos esporões recentemente construídos no Areão e na Praia do Poço da Cruz, chegou
já à linha dorsal da Duna Primária.
Deslizamentos/desabamentos – Situando-se o município de Mira em área de
vulnerabilidade mitigada, fruto do território ser essencialmente plano e por força da
ausência de acidentes geológicos, este risco está associado a precedentes
pluviométricos anormais em trincheiras dos sistemas viários
SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
Praça da República 3070-304 Mira
proteccao.civil@cm-mira.pt

23

24
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

Sismos/Tsunami – São fenómenos naturais frequentes em Portugal, embora, na sua
maior parte, não sejam sentidos pelo homem. No entanto, há notícia de alguns que
afetaram catastroficamente o país. Portugal encontra-se implantado na aba da Placa
Tectónica Euro-Asiática e próximo da falha ativa que a separa da Placa Africana,
situando-se assim numa área de média atividade sísmica. Nos termos da carta de
Isossistas de Intensidades Máximas (I.M.), o Concelho de Mira situa-se numa zona de
intensidade 5/6/7 da Escala de Mercalli Modificada (máximo XII), distribuindo-se o
território continental entre os níveis de intensidade 5 e 10.
Secas - O concelho de Mira como todo o território português, implanta-se numa região
de características genéricas do tipo mediterrânico intercalado, com períodos estivais
quentes e secos, provocando eventualmente um défice entre as disponibilidades
hídricas e as necessidades de água para os consumos diversos. O Concelho de Mira,
integrando o Distrito de Coimbra, não tem sido afetado por secas, pelo que não se tem
como região sensível para este risco.

b. Riscos tecnológicos
Incêndios urbanos- A concentração de edificações e a existência de algumas
construções de conceção estrutural antiga, faz com que os incêndios urbanos sejam de
igual forma um risco cuja mitigação é uma preocupação do município.
Acidentes Industriais - A existência de dois polos industriais com um conjunto de
empresas que, pelo tipo de produtos manuseados, fabricados ou armazenados, são
consideradas de risco potencial podendo originar acidentes industriais graves (AIG).
Acresce a este facto a existência de indústrias dispersas pelo concelho que, inseridas
nas áreas urbanas, acarretam de igual forma riscos de incêndio.
Acidentes rodoviários e marítimos – a localização estratégica de Mira é apontada
como um destino de passagem e atravessamento, através da E.N. 109, E.N.234 e da
A17 que são utilizadas diariamente por diversas viaturas (ligeiras e pesadas)
propiciando acidentes rodoviários graves. A EN109/IC1 atravessa importantes
aglomerados populacionais do Município de Mira, a destacar as localidades de Marco
Soalheiro, Cabeço, Portomar, Mira, Cential, Carromeu e Ermida, este risco impõe
previsão e planeamento de intervenção, bem como atempada informação pública e
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prática de evacuações. Devido ao facto do concelho de Mira confrontar com uma área
significativa de zona costeira, poderão ocorrer alguns acidentes marítimos, como
derrames ou naufrágios que envolvam embarcações. Destaca-se ainda a existência de
embarcações tradicionais que desenvolvem uma atividade económica na área
territorial de Mira - Arte Xávega.
Colapso de estruturas e edifícios – As situações que provocam este tipo de acidentes,
por vezes com elevado número de vítimas, decorrem normalmente de erros de
projeto ou de construção e eventualmente de falta de verificação e manutenção de
estruturas antigas, como obras de arte e parques de estacionamento subterrâneos,
acrescendo as causas naturais. A Ação preventiva passa pelo rigor da fiscalização,
verificação e consequentes ações de conservação ou demolição a efetuar.
Derrame de matérias perigosas - O intenso tráfego rodoviário de transporte de
mercadorias perigosas na área do Município obriga a uma atenção específica inerente
ao risco, meios envolvidos e às zonas de circulação, algumas delas em locais de
considerável densidade populacional. A periculosidade pode revelar-se pela emissão
de substâncias tóxicas, inflamáveis ou contaminantes do ar, água ou solo, bem como,
por incêndios ou explosões suscetíveis de desenvolvimento encadeado. O não controlo
de um acidente desta natureza potência ou provoca efetivamente consequências
graves para os seres humanos (ferimentos, envenenamentos, asfixia e morte) e para o
ambiente (danos em culturas, outras plantas e animais, e contaminação do ar, água e
solo). Nos casos em que as redes viárias atravessam importantes aglomerados
populacionais do Município, os riscos impõem especial previsão no ordenamento do
tráfego e planeamento de intervenção, bem como atempada informação pública e
prática de evacuação. O Município de Mira devido à sua fronteira com o Oceano
Atlântico encontra-se diretamente associado a um grau de risco elevado, devido à
ocorrência de situações de derramamento de produtos provenientes do transporte via
marítima.
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Assim, de uma forma sumária, identificaram-se os diferentes riscos aos quais o
municio de Mira está sujeito, bem como uma apresentação hierárquica de acordo com o grau
de risco e a sua natureza:
Tabela 1 - Hierarquização do grau de risco para as ocorrências – tipo definidas

Grau de gravidade
Residual

Reduzido

Moderado

Grau de probabilidade

Elevado

Crítico

AcRodov

IncFlorestais
EC/TranMar
IncUrb

Médio-Alto

Inund/Cheias
Secas
Col_Est

Médio

Médio-Baixo
Baixo

Acentuado

Derrame Matérias
perigosas

Ventor
Acindu

Sistsu
Desliz/desab

Legenda:

RISCO BAIXO

RISCO MODERADO

RISCO ELEVADO

RISCO EXTREMO

IncFlorestais - Incêndios florestais; Inund/Cheias– Inundações e Cheias; Ventor - Ventos Fortes, Tornados e Ciclones;
EC/TranMar - Erosão costeira/Transgressão marítima; Desliz/desab – Deslizamentos /Desabamentos; Sistsu Sismos Tsunamis; Secas – Secas; IncUrb - Incêndios urbanos; AcRodov - Acidentes rodoviários e maritimos; AcinduAcidentes industriais; Col_Est - Colapso de estruturas e edifícios; DMP – Derrame de Matérias Perigosas.

O PMEPCMira é ativado quando existe iminência ou ocorrência de uma situação de
acidente grave ou catástrofe, da qual se prevejam danos elevados para as populações, bens e
ambiente, que justifiquem a adoção imediata de medidas excecionais de prevenção,
planeamento e informação.
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4.Critérios para Ativação
A ativação do plano compete à Comissão Municipal de Proteção Civil, que em reunião
extraordinária convocada para o efeito decide em conformidade com o cenário de
risco/emergência a ativação total ou parcial do Plano.
Em caso de manifesta urgência, o plano pode ser acionado por um número mínimo de
representantes da CMPC, i.e., após entendimento entre Presidente da Câmara, Comandante
dos Bombeiros, Capitão do Porto de Aveiro, Comandante da GNR e Comandante Operacional
Municipal, sendo este ato posteriormente validado pelo plenário da Comissão.
A desativação do PMEPCMira e consequente desmobilização operacional ocorrem
mediante entendimento entre o Diretor do Plano, o Comandante dos Bombeiro, o Capitão do
Porto de Aveiro, o Comandante da GNR e Comandante Operacional Municipal, depois de
consultado o COS. A sua publicitação deve ser feita através dos órgãos de comunicação social
locais e regionais, através de editais e a divulgação no sítio de Internet da Câmara Municipal da
Mira, sendo este ato posteriormente validado pelo plenário da Comissão.
Em caso de ocorrência de acidente grave ou catástrofe que determine a ativação do
PMEPCMira são notificados, pelo diretor do Plano, todos os agentes de Proteção Civil,
entidades e organismos a ele vinculadas ou com missões atribuídas são efetuadas. Estas
notificações serão realizadas através de contacto telefónico e por correio eletrónico.

Critérios para ativação do PMEPCMira
Apesar de difícil quantificação de parâmetros apontam-se alguns valores ou cenários
de referência, que individualmente e/ou cumulativamente, servirão de base à ativação do
PMEPCMira:
Área territorial afetada pelo acidente - 10Ha
População atingida (número de mortos, feridos, desalojados …) – 500 habitantes
Danos nos bens e património (número de habitações danificadas, edifícios
indispensáveis às operações de proteção civil afetados) – mais de 5 habitações
afetadas
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Danos nas infraestruturas e serviços (rede de água, energia ou telecomunicações que
provoquem suspensão dos fornecimentos durante um período significativo) – previsão
de suspensão de fornecimento superior a 24 h.
Danos no ambiente (descargas no sistema hídrico, destruição das áreas florestais e
áreas classificadas, libertação de matérias perigosas para a atmosfera), caraterísticas
da ocorrência - área de influência dos danos seja superior a 1 ha.
Esta tipificação de critérios não impede que PMEPCMira possa ser ativado noutras
circunstâncias, de acordo com a iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe,
podendo a Comissão, ativar o Plano com valores inferiores, caso entenda que a situação de
risco ou emergência assim o justifique ou que possa agravar.
Para qualquer das situações de emergência que possa afetar a área do município, o
modelo de ativação do PMEPCMira, é o seguinte:

Fonte de
informação

CMPC

Serviços
Operacionais

Ativação do Plano
Municipal de
Emergência

Evento
Informação
Avaliação

PRÉEMERGÊNCIA

EMERGÊNCIA
PARCIAL
CMPC
(reunião)

SITUAÇÃO
CONTROLADA

SITUAÇÃO NÃO
CONTROLADA

FIM DO INCIDENTE

SITUAÇÃO
CONTROLADA

FIM DO INCIDENTE

SITUAÇÃO NÃO
CONTROLADA

EMERGÊNCIA
GERAL
CMPC
(reunião)

PMEPCMira
(ativação)

SITUAÇÃO
CONTROLADA

SITUAÇÃO NÃO
CONTROLADA

FIM DO INCIDENTE

CDOS(*)

Figura 2- Modelo de ativação do PMEPCM

(*) Em conformidade com o princípio da subsidiariedade remete-se o controlo e gestão do incidente para o nível hierárquico
superior – ao nível distrital (CDOS Coimbra)
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PARTE II - EXECUÇÃO
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1. Estruturas
As ações a desenvolver no âmbito do PMEPCMira visam criar as condições favoráveis
ao rápido, eficiente e coordenado empenhamento de todos os meios e recursos existentes no
município ou resultantes de ajuda solicitada, apoiando a direção, o comando e a conduta das
operações de proteção civil e socorro de nível municipal.
O Diretor do Plano, como já foi referido anteriormente, é o Presidente da Câmara
Municipal de Mira (que assume a direção das atividades direção do Plano, proteção civil,
competindo ao SMPC, através do grupo de operações, assegurar a condução e coordenação
das mesmas).
No impedimento do Presidente da Câmara Municipal, o seu substituto é o Vereador
com competências delegadas.
Neste contexto, cabe ao Diretor do Plano:
Criar as condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de
todos os meios e recursos;
Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam
desenvolvidas por agentes públicos;
Desencadear o procedimento de acionamento do plano, quando tal se justifique;
Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionam, ao nível
municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios
necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil;
Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os
órgãos de comunicação social.

1.1- Sistema Municipal de Proteção Civil
A organização do Sistema Municipal de Proteção Civil, enquadra-se por legislação
própria (Leinº65/2007, de 12 novembro) e baseia-se em 3 órgãos fundamentais:
Direção política
Entidade político-administrativa responsável pela coordenação das políticas de
proteção civil ao nível municipal- Presidente da Câmara Municipal de Mira.
Coordenação política e institucional
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Estrutura não permanente responsável pela coordenação da política de Proteção Civil
e pela coordenação institucional das diversas entidades- Comissão Municipal de Proteção Civil
(CMPC).
Execução
Organismo técnico-administrativo responsável pela execução da política de proteção
civil municipal- Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)
Coordenação Operacional- Coordenador da Proteção Civil Municipal/Comandante
Operacional Municipal (COM)
As ações serão desenvolvidas, através das estruturas de direção e coordenação
política, estruturas de coordenação institucional e estruturas de comando operacional.

Municipal

Estrutura de Direção Política

Estrutura de Coordenação
Política

Presidente da Câmara
(diretor do Plano)

CMPC

Estrutura de Coordenação
Institucional

Estrutura de Comando

Cmdt. Local
COM

Figura 3- Estruturas de direção e coordenação política, estruturas de coordenação institucional e estruturas de
comando operacional -Sistema Municipal de Proteção Civil
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1.2- Estrutura de Direção Política
A direção política é assegurada pelo Presidente da Câmara Municipal de Mira, a quem
compete, nos termos a alínea v) do nº1 do artigo 35º da Lei nº75/2013, de 12 setembro,
exercer ou delegar as competências de desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação
adequadas a cada caso.

1.3 - Estrutura de Coordenação Política
A coordenação política é assegurada através da Comissão Municipal de Proteção Civil
(CMPC). As competências e composição da CMPC são as constantes no artigo 3º do
regulamento municipal aprovado em Assembleia Municipal datada de 27 de junho de 2008, no
artigo 3º da Lei nº65/2007, de 12 de novembro, alterada pelo Decreto-Lei nº114/2011, de 30
de novembro.
Em particular, compete à CMPC:
Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam
desenvolvidas por agentes públicos;
Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique;
Avaliar a situação (em particular, após a declaração da situação de alerta de âmbito
municipal, da situação de contingência ou da situação de calamidade válida para a
totalidade ou parte do território distrital) tendo em vista o acionamento do
PMEPCMira;
Desencadear as ações previstas no PDEPC e assegurar a conduta das operações de
proteção civil deles decorrentes;
Possibilitar a mobilização rápida e eficiente das organizações e pessoal, indispensáveis,
e dos meios que permitam a conduta coordenada das ações a executar;
Difundir os comunicados oficiais que se mostrem adequados.
Para efeitos deste Plano, a CMPC de Mira reunirá no edifício Paços do Concelho, sito
na Praça da República, 3070-304 Mira, em alternativa, nas instalações do Mira Center (antiga
incubadora), localizada na Rua do Matadouro, Mira.
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A convocação da CMPC é realizada por escrito e é da responsabilidade do Presidente
da Câmara Municipal de Mira, na sua ausência essa competência passará para o VicePresidente com competências delegadas (Pelouro da Proteção Civil).

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
Convocação

Presidente ou Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mira
O

Presidente

ou

Vice-Presidente,

com

competências

delegadas da Câmara Municipal de Mira, que preside a
comissão;
Comandante Operacional Municipal
Um elemento do Comando dos Bombeiros Voluntários de
Mira
Representante da AHBV Mira
Um elemento da GNR
Autoridade de Saúde do Município
Diretor do Centro saúde e diretor do hospital da área de
influência do município
Composição

Representante dos Serviços Segurança Social e Solidariedade
Um representante das Juntas de freguesia
O Capitão do Porto de Aveiro
Representante da Autoridade Marítima Local
Representante das Infraestruturas Portugal
Dependendo da gravidade e da tipicidade da ocorrência, poderão ser chamados a
integrar, permanentemente a CMPC, representantes de outras entidades.

A CMPC é convocada extraordinariamente quando a iminência ou ocorrência de
acidente grave ou catástrofe o justifique. Esta convocação será realizada pelo meio mais
expedito (telefone móvel ou fixo, comunicação via rádio ou correio eletrónico) e,
posteriormente, formalizada por escrito, através de correio eletrónico. O Representante do
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Gabinete Técnico Florestal, como parte integrante da estrutura interna da autarquia apoia a
CMPC.
A lista nominal dos membros da CMPC com os seus contactos, bem como dos seus
substitutos legais, será permanentemente atualizada pelos respetivos representantes, que
enviam ao Diretor do Plano qualquer alteração à mesma, esta informação encontra-se na
Parte III deste Plano (Capítulo 2 – Lista de Contactos).

1.4 - Estrutura de Coordenação Institucional
A coordenação institucional é realizada pela CMPC de Mira, que assegura que todas as
entidades e instituições às operações de proteção e socorro, emergência e assistências
previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, garantindo os
meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto.
As atribuições do CMPC encontram-se definidas artigo 10º do regulamento municipal,
conjugado com o disposto na Lei nº 65/2007 de 12 de novembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º
114/2011, de 30 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio.
Em particular, compete à CMPC:
Acionar a elaboração do PMEPCM e acompanhar a sua execução;
Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique;
Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionam, ao
nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os
meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil;
Assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de proteção
civil, bem como centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida
relativa à proteção civil municipal.
Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC;
Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos
existentes no concelho, com interesse para o SMPC;
Manter a informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas
no município, bem como sobre elementos relativos às condições de
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ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às respetivas consequências e
às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações empreendidas em cada
caso;
Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em
situação de emergência;
Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em situação de
Emergência;
Elaborar planos prévios de intervenção, preparar e propor a execução de
exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação eficaz de todas as
entidades intervenientes nas ações de proteção civil;
Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que
considere aconselháveis;
Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições,
incluindo os órgãos de comunicação social.
O SMPC funcionará nas instalações da Câmara Municipal de Mira, mais concretamente
Divisão Proteção Civil Planeamento Ordenamento e Ambiente, sito no Edifício Paços do
Concelho, em Praça da República, 3070-204 Mira, em alternativa nas instalações da AHBV
Mira, sito na Rua dos Bombeiros Voluntários de Mira, em Mira.
Os elementos do SMPC serão informados, no prazo máximo de 30 minutos após o
acidente grave ou catástrofe, pelos Bombeiros Voluntários de Mira.
Sempre que considerar conveniente, pode o presidente, convidar a participar nas
reuniões da Comissão outras entidades e serviços territorialmente competentes, cujas
atividades e áreas funcionais possam, de acordo com os riscos existentes e as caraterísticas do
concelho, contribuir para as ações de proteção civil.

1.5 - Estruturas de Comando Operacional Municipal
Sempre que uma força de qualquer Agente de Proteção Civil ou Instituição, com
especial dever de cooperação, seja acionada para uma ocorrência, o chefe da primeira equipa
a chegar ao local assume de imediato o comando da operação e garante a construção de um

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
Praça da República 3070-304 Mira
proteccao.civil@cm-mira.pt

35

36
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

sistema evolutivo de comando e controlo adequado à situação em curso. Na faixa litoral e nos
espaços do domínio público hídrico, sob jurisdição da Autoridade Marítima Nacional, os
capitães dos portos assumem a função de COS em estreita articulação com o CDOS, sem
prejuízo das competências nacionais da Proteção Civil e do Sistema Nacional para a Busca e
Salvamento Marítimo.
Em cada TO existirá um Posto de Comando Operacional Municipal (PCMun), que é o
órgão diretor das operações no local da ocorrência destinado a apoiar o COS, na tomada das
decisões e na articulação dos meios.
O PCMun tem como missões genéricas:
A recolha e tratamento operacional das informações;
A preparação das ações a desenvolver;
A formulação e a transmissão de ordens, diretrizes e pedidos;
O controlo da execução das ordens;
A manutenção da capacidade operacional dos meios empregues;
A gestão dos meios de reserva;
A preparação, elaboração e difusão de informação pública.
O COS é o responsável pela gestão da informação no TO, devendo transmitir ao Posto
Comando do respetivo nível territorial, os pontos de situação necessários e solicitar meios de
reforço, caso tal se justifique.
O PCMun é montado com apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) e
reporta operacional e permanentemente ao Posto de Comando Operacional Distrital (PCDis),
representando um setor deste. O responsável pelo PCMun é o Comandante Operacional
Municipal (COM), quando nomeado, ou o Comandante do Corpo de Bombeiros da área de
atuação em causa, quando indicado pelo Presidente da Câmara.
O PCMun organiza-se em 3 células (Célula de Planeamento, Operações e Logística),
permitindo um funcionamento mais ajustado e direcionado a cada situação em concreto. Cada
Célula tem um responsável nomeado pelo COS que assume a designação de oficial de
planeamento, oficial de operações e oficial de logística, respetivamente.
O COS é assessorado diretamente por três oficiais (oficial para a Segurança, oficial para
as Relações Públicas e oficial para a Ligação com outras entidades) seguintes funções:
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Posto de Comando Operacional (COS)

Oficial
Segurança
Oficial
Segurança
Oficial
Segurança

Célula Logística
(CELOG)
---------------------------Oficial logística

Célula Operações
(CELOP)
---------------------------Oficial Operações

Célula Planeamento
(CEPLAN)
---------------------------Oficial Planeamento

Célula de Logística (CELOG) – Gere a sustentação logística do TO, de forma a
responder a todas as necessidades de suporte à operacionalização dos meios e
recursos envolvidos na operação.
Célula de Operações (CELOP) – Garante a conduta das operações em ordem ao Plano
Estratégico de Ação estabelecido pelo COS, sendo o responsável pela implementação
do mesmo.
Célula de Planeamento (CEPLAN) – Garante a recolha, avaliação, processamento das
informações e difusão da informação necessária ao processo de tomada de decisão,
sendo também responsável pela antecipação, elaborando os cenários previsíveis.

2. Responsabilidades
No âmbito do PMEPCMira os diversos serviços, agentes de proteção civil, organismos e
entidades de apoio estão sujeitos a um conjunto de responsabilidades que visam criar as
condições favoráveis ao rápido, eficiente e coordenado reforço, apoio e assistência, tanto na
resposta imediata a um acidente grave ou catástrofe, como na recuperação a curto prazo. As
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estruturas de intervenção destas entidades funcionam e são empregues sob direção das
correspondentes hierarquias, previstas nas respetivas leis orgânicas ou estatutos, sem prejuízo
da necessária articulação operacional com os postos de comando, aos seus diferentes níveis.

RESPONSABILIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL
Entidades de Direção
Órgãos de Execução
Autoridade
Municipal de
Proteção Civil

Responsabilidades
Assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal
imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e
assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou
catástrofe se articulam entre si, garantindo os meios considerados
adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto.
Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a resposta de
proteção civil e socorro, de acordo com as missões operacionais
legalmente definidas;
Evacuar e transportar pessoas, bens e animais;
Transportar bens essenciais de sobrevivência às populações;
Assegurar a divulgação de avisos às populações;
Montar e gerir locais de recolha e armazenamento de dádivas;
Instalar e gerir centros de acolhimento temporários;
Assegurar a sinalização relativa a cortes de estradas, decididos por
precaução ou originados por acidentes graves ou catástrofes, bem
como as vias alternativas;
Desobstruir as vias, remover os destroços e limpar aquedutos e
linhas de água ao longo das estradas e caminhos municipais;
Promover ações de avaliação de danos e de necessidades da
população afetada;
Assegurar, ao nível municipal, a gestão financeira e de custos, bem
como dos tempos de utilização.

SMPC

Juntas de Freguesia

Efetivar o seu apoio às ocorrências através do envolvimento de
elementos para reconhecimento e orientação, no terreno;
Recensear e registar a população afetada;
Criar pontos de concentração de feridos e de população ilesa;
Colaborar na divulgação de avisos às populações de acordo com
orientações dos responsáveis municipais;
Colaborar com a Câmara Municipal na sinalização das estradas e
caminhos municipais danificados, bem como na sinalização das
vias alternativas, no respetivo espaço geográfico;
Colaborar com a Câmara Municipal na limpeza de valetas,
aquedutos e linhas de água, na desobstrução de vias, nas
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demolições e na remoção de destroços, no respetivo espaço
geográfico;
Gerir os sistemas de voluntariado para atuação imediata de
emergência ao nível da avaliação de danos, com ênfase nos danos
humanos.
Agentes de
Proteção Civil

Bombeiros
Voluntários de Mira

Responsabilidades
Desenvolver ações de combate a incêndios, busca, salvamento e
transporte de pessoas, animais e bens;
Apoiar o socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo
a emergência pré-hospitalar, no âmbito do Sistema Integrado de
Emergência Médica;
Participar na evacuação primária nas suas zonas de intervenção ou
em reforço;
Colaborar nas ações de mortuária, nas suas zonas de intervenção
ou em reforço;
Colaborar na construção e/ou montagem de postos de triagem
e/ou Postos Médicos Avançados;
Apoiar os Teatros de Operações, envolvendo elementos guia para
reconhecimento e orientação no terreno das forças operacionais
em reforço da sua zona de atuação própria;
Colaborar na montagem de Postos de Comando;
Colaborar na desobstrução expedita de vias de comunicação e
itinerários de socorro;
Apoiar no transporte de bens essenciais de sobrevivência às
populações isoladas;
Executar as ações de distribuição de água potável às populações;
Disponibilizar apoio logístico à população e a outras forças
operacionais;
Colaborar nas ações de informação e sensibilização pública;
Participar na reabilitação das infraestruturas;
Colaborar na reposição da normalidade da vida das populações
atingidas;
Assegurar a manutenção da ordem, nas suas zonas de intervenção,
salvaguardando a atuação de outras entidades e organismos
operacionais;
Apoiar a segurança das orlas fluvial e marítima, na sua área de
competência territorial;
Garantir a segurança de estabelecimentos públicos e a proteção
de infraestruturas sensíveis, fixas e temporárias, e de instalações
de interesse público ou estratégico nacional;
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Forças de Segurança
Guarda Nacional
Republicana
(GNR)

Garantir a segurança física das equipas de restabelecimento das
comunicações da rede SIRESP e assegurar a acessibilidade destas
aos locais afetados da rede;
Garantir a segurança dos locais e equipamentos que suportam a
Rede SIRESP;
Exercer missões de: isolamento de áreas e estabelecimento de
perímetros de segurança; restrição, condicionamento da
circulação e abertura de corredores de emergência ou evacuação
para as forças de socorro; escolta e segurança de meios das forças
operacionais em deslocamento para as operações; apoio à
evacuação de populações em perigo;
Disponibilizar apoio logístico;
Assegurar a coordenação da atividade de prevenção em situação
de emergência, vigilância e deteção de incêndios rurais/florestais e
de outras agressões ao meio ambiente;
Apoiar o sistema de gestão de informação de incêndios florestais
(SGIF), colaborando para a atualização permanente de dados;
Executar, através dos Grupos de Intervenção de Proteção e
Socorro (GIPS), ações de prevenção, em situação de emergência,
de proteção e socorro, designadamente nas ocorrências de
incêndios rurais/florestais ou de matérias perigosas, catástrofes e
acidentes graves;
Acionar os meios de identificação de vítimas de desastres do DVI
Team (Disaster Victim Identification Team) e o Núcleo Central de
Apoio Técnico, em estreita articulação com as autoridades de
saúde, em especial com o Instituto Nacional de Medicina Legal e
Ciências Forense;
Colaborar, de acordo com as suas disponibilidades, na recolha de
informação ante-mortem e post-mortem;
Disponibilizar a Equipa de Gestão de Incidentes Críticos – Apoio
Psicossocial (EGIC Psicossocial);
Proteger a propriedade privada contra atos de saque;
Receber e guardar os espólios das vítimas e informa o “Centro de
Pesquisa de Desaparecidos”;
Coordenar as ações de pesquisa de desaparecidos, promovendo a
organização de um “Centro de Pesquisa e Localização”, onde se
concentra a informação sobre os indivíduos afetados e onde se
poderá recorrer para obter a identificação das vítimas;
Receber e guardar os espólios das vítimas, e informar o “Centro de
Pesquisa de Desaparecidos”;
Colaborar nas ações de alerta e mobilização do pessoal envolvido
nas operações de socorro, bem como no aviso às populações;
Colaborar com outros Agentes e entidades, cedendo meios
humanos e materiais;
Definir e implementar os processos de identificação e
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credenciação do pessoal ligado às operações de Proteção Civil;
Velar pela observância das disposições legais no âmbito sanitário,
incluindo o apoio às ações de mortuária, nomeadamente na
remoção dos cadáveres ou parte de cadáveres devidamente
etiquetados e acondicionados;
Empenhar meios cinotécnicos na busca e resgate de vítimas;
Empenhar o Serviço de Proteção da Natureza (SEPNA) e o GIPS no
acompanhamento das zonas contaminadas, através da
monitorização, nomeadamente dos solos, águas e atmosfera, na
área de competência territorial da GNR
Definir e implementar, os processos de identificação e
credenciação do pessoal ligado às operações de proteção civil;
Autoridade
Marítima Local

Desempenhar funções nos domínios do alerta e do aviso, nos
espaços sob sua jurisdição;
Executar reconhecimentos marítimos e fluviais;
Planear e desencadear ações de busca e salvamento, apoio e
socorro, da sua área de jurisdição;
Intervir na área de segurança marítima, no que se refere à
salvaguarda de vida humana no mar;
Exercer missões de isolamento de áreas e estabelecimento de
perímetros de segurança, na sua área de jurisdição;
Condicionar o acesso, circulação e permanência de pessoas e bens,
na sua área de jurisdição;
Restringir, condicionar a circulação e abrir corredores de
emergência ou evacuação para as forças de socorro;
Apoiar a evacuação/ movimentação de populações em perigo;
Coordenar eventuais operações de combate à poluição marítima
por hidrocarbonetos ou outras substâncias perigosas na área
portuária, conforme previsto no Plano Mar Limpo;
Prestar em tempo real, informação relacionada com a
movimentação de navios e cargas transportadas, mercadorias
perigosas e poluentes;
Disponibilizar elementos para integrar Equipas Responsáveis por
Avaliação de Vítimas mortais (ERAV-m);
Coordenar as Administrações Portuárias na resposta à emergência
de acordo com as necessidades;
Disponibilizar apoio logístico;
Efetuar levantamentos hidrográficos de emergência;
Efetuar reconhecimento subaquático;
Assegurar a manutenção da ordem, nas suas zonas de intervenção,
salvaguardando a atuação de outras entidades e organismos
operacionais;
Assegurar a segurança das orlas fluvial e marítima, na sua área de
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competência territorial;
Exercer missões de: isolamento de áreas e estabelecimento de
perímetros de segurança; restrição, condicionamento da
circulação e abertura de corredores de emergência ou evacuação
para as forças de socorro; escolta e segurança de meios das forças
operacionais em deslocamento para as operações; apoio à
evacuação de populações em perigo;
Disponibilizar apoio logístico, no aplicável;
Assegurar a coordenação da atividade de prevenção em situação
de emergência, vigilância a agressões ao meio ambiente;
Coordenar as ações de pesquisa de desaparecidos;
Receber e guardar os espólios das vítimas;
Colaborar nas ações de alerta e mobilização do pessoal envolvido
nas operações de socorro, bem como no aviso às populações;
Colaborar com outros Agentes e entidades, cedendo meios
humanos e materiais;
Velar pela observância das disposições legais no âmbito sanitário,
incluindo o apoio às ações de mortuária, nomeadamente na
remoção dos cadáveres ou parte de cadáveres devidamente
etiquetados e acondicionados;
Definir e implementar, os processos de identificação e
credenciação do pessoal ligado às operações de proteção civil.

Centro de Saúde de
Mira

Colaborar nas ações de saúde pública, nomeadamente no controlo
de doenças transmissíveis.
Minimizar as perdas de vidas humanas, limitando as sequelas
físicas e diminuindo o sofrimento humano.
Colaborar no apoio psicológico à população afetada.
Colaborar na resolução dos problemas de mortuária.
Prestar assistência médica e medicamentosa à população.
Colaborar na prestação de cuidados de emergência médica préhospitalares, nomeadamente reforçando as suas equipas e/ou
material/equipamento, sempre que necessário e solicitado pelo
INEM.
Estudar e propor ações de vacinação de emergência, se aplicável.
Dirigir as ações de controlo ambiental, de doenças e da qualidade
dos bens essenciais.
Adotar medidas de proteção da saúde pública nas áreas atingidas.
Colaborar nas operações de regresso das populações.
Garantir o atendimento e o acompanhamento médico à população
afetada.

Organismos e
entidades de apoio

Responsabilidades
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Associação
Humanitária
Bombeiros
Voluntários de Mira

Disponibilizar meios, recursos e pessoal.
Apoiar logisticamente a sustentação das operações, na área de
atuação própria do seu CB, com o apoio do respetivo Serviço
Municipal de Proteção Civil.
Disponibilizar edifícios e outras infraestruturas para alojamento e
apoio às populações.
Manter a capacidade de fornecimento de apoio logístico aos meios
do seu Corpo de Bombeiros.

GTF
Sapadores
Florestais- SF-03162

Proceder à desobstrução de caminhos.
Executar ações de rescaldo.
Executar ações de vigilância e ataque inicial aos incêndios
florestais, sempre que solicitado.
Manter e beneficiar a rede divisional e de faixas e mosaicos de
gestão de combustíveis, bem como de outras-infraestruturas.
Coordenar e assegurar a vigilância epidemiológica de
determinantes da saúde e de doenças transmissíveis e não
transmissíveis, bem como os sistemas de alerta e resposta
apropriada a emergências de saúde pública.
Mobilizar elementos para integrar Equipas Responsáveis por
Avaliação de Vítimas mortais, no âmbito das competências da
Autoridade de Saúde Nacional.

ARS

Segurança social

Infraestruturas de
Portugal, S.A.

Assegurar e coordenar as ações de apoio social às populações, em
articulação com os vários sectores intervenientes.
Colaborar na definição de critérios de apoio social à população.
Assegurar a constituição de equipas técnicas, em articulação com
os vários setores intervenientes, para receção, atendimento e
encaminhamento da população.
Participar nas ações de pesquisa e reunião de desaparecidos.
Promover a reposição das condições de circulação e segurança nas
infraestruturas rodoviárias na jurisdição da IP.
Garantir a habilitação das forças de segurança com a informação
técnica necessária para cortes ou aberturas ao tráfego.
Disponibilizar informação sobre os itinerários alternativos nos
casos de corte de vias.
Manter o registo atualizado das vias.
Programar as intervenções necessárias à reposição das condições
de circulação e segurança.
Disponibilizar informação sobre os planos de reabilitação,
beneficiação e de segurança rodoviária.
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Corpo Nacional de
Escutas (CNE)Agrupamento de
Escuteiros -731

Prestar apoio com meios humanos e materiais, para o
cumprimento das ações que lhe forem atribuídas, quando
solicitado, designadamente na distribuição de agasalhos, roupas e
bens alimentares, bem como no alojamento e na organização de
acampamentos de emergência.
Colaborar no aviso às populações.
Apoiar as ações de pesquisa de desaparecidos e de gestão de
campos de deslocados.

Organizações de
Radio amadores

Garantir a interoperabilidade entre redes e sistemas de
comunicação das diversas entidades.
Apoiar as radiocomunicações de emergência, de acordo com as
suas próprias disponibilidades.

Cruz Vermelha
PortuguesaDelegação Mira

Participação nas ações de apoio social e bem-estar das populações.
Colaborar na instalação de estruturas móveis nas Zonas de
Concentração e Apoio das Populações (ZCAP).
Colaborar na prestação de apoio psicossocial, através de equipas
de psicólogos e de equipas voluntárias.
Colaborar no enquadramento do pessoal voluntário que se ofereça
para colaborar.
Colaborar na execução de missões de apoio, assistência sanitária e
social.
Colaborar no apoio psicossocial, através de equipas de psicólogos
e de equipas voluntárias.
Colaborar na distribuição de roupas e alimentos às populações
evacuadas.

3. Organização
3.1 - Infraestruturas de relevância operacional
As infraestruturas consideradas no âmbito do planeamento de emergência são os elementos
considerados estratégicos, vitais e/ou sensíveis. Assim, incluem-se equipamentos de utilização
coletiva, equipamentos de segurança pública, equipamentos de proteção civil, as
infraestruturas rodoviárias, equipamentos de produção, armazenamento e distribuição de
energia e combustíveis.
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3.1.1 - Rede rodoviária
O Concelho de Mira é servido por um conjunto de estradas, que se destinam a
assegurar diferentes necessidades de deslocação. Em termos da rede nacional rodoviária, o
concelho possui 19.334km de extensão total, subdividida em 10.974km EN109, 3.800km EN
334-1, 4.560 Km EN234. Acresce a este facto a existência da A17 com 9.770Km. Na totalidade a
cobertura de vias perfaz 309.650Km, sendo 280.146Km municipais.
De acordo com este conjunto de tipologias da rede rodoviária, o concelho apresenta
uma densidade de infraestruturas de comunicação viária de 2.49km/km2.
EN 109 atravessa o concelho no sentido Norte-sul. Esta ligação liga as cidades de
Aveiro e Figueira da Foz ao território, sendo responsável por um elevado tráfego de
atravessamento do concelho;
EN234 interliga-se com a EN109 garantindo assim um reforço nas ligações Litoral
interior e sucessivamente com o N/S, sendo o acesso principal da cidade de Coimbra
e Cantanhede ao concelho de Mira;
EN 334, variante criada de forma a minimizar os efeitos do atravessamento do centro
da Vila de Mira, permitindo um acesso mais facilitado à zona litoral do concelho
através da sua interligação com as vias já identificadas;
Autoestrada A17 – Ligação fundamental de via rápida que atravessa o município no
seu território a nascente e que regista dois nós um a norte junto à zona industrial de
Mira, na localidade de Cabeças Verdes-Seixo e outro mais a Sul, junto a localidade de
Leitões.
De uma forma geral o território encontra-se bem servido de infraestruturas
rodoviárias, garantindo uma boa acessibilidade. Estas ligações, anteriormente descritas
poderão, em caso de acidente grave ou catástrofe, constituir importantes eixos de acesso de
meios de apoio provenientes do exterior.
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3.1.2 - Pontes, Túneis e Viadutos
As pontes, túneis e viadutos que integram a rede rodoviária constituem infraestruturas
de elevada importância. No concelho de Mira a maioria das pontes localizam-se na
autoestrada A17 e na EN 109, Ponte Vala Velha Portomar e Ponte da Balança Ermida. Os
principais viadutos são o nó de Mira Sul e Mira Norte da A17. Relativamente aos túneis da rede
rodoviária evidenciam-se os da A17 na localidade de Colmeal e Arneiro.

3.1.3 – Indústria - Áreas industriais
No Concelho existem diversos polígonos industriais, onde a concentração de pequenas
e médias empresas/indústrias é variável. Identificam-se dois polos a Norte junto da A17 (Zona
Industrial Polo I e Polo II), outra a Sul ainda em construção (Zona Industrial do Montalvo) e
duas no centro do concelho (Zona Industrial Portomar e Zona Industrial Matadouro).

3.1.4 Rede de Telecomunicações
Existem na área do concelho de Mira 19 antenas de telecomunicações das seguintes
operadoras, conforme tabela abaixo indicada:
Tabela 4- Número de antenas de telecomunicações existentes no concelho

ID

Operadora

Localização

Localidade

1

MEO

Avenida Infante D. Henrique

Praia de Mira

2

Vodafone

Avenida Infante D. Henrique

Praia de Mira

3

NOS

Depósito de Água Praia de Mira

Praia de Mira

4

MEO

Avenida Regente Rei – MiraVillas

Praia de Mira

5

NOS

Avenida das Laranjeiras – MiraVillas

Praia de Mira

6

Vodafone

Avenida das Laranjeiras – MiraVillas

Praia de Mira

7

MEO

Pescanova

Praia de Mira

8

NOS

Pescanova

Praia de Mira

9

Vodafone

Pescanova

Praia de Mira

10

MEO

Atrás Auto-carapelhos

Carapelhos

11

NOS

Atrás Auto-carapelhos

Carapelhos

Antena
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12

MEO

Rua da Baliza

Cabeço

13

Vodafone

Rua da Baliza

Cabeço

14

MEO

Travessa do Nascente

Mira

15

Vodafone

Travessa do Nascente

Mira

16

NOS

Largo 31 de Janeiro

Mira

17

MEO

Rua da Sobreira

Lestisqueira

18

NOS

Rua da Sobreira

Lestisqueira

19

Vodafone

Rua da Sobreira

Lestisqueira

20

NOS

Rua da Estrada Nova

Ermida

21

MEO

Rua Visconde da Corujeira

Corujeira

A qualidade dos serviços móveis apresentou bons índices de acessibilidade aos respetivos
serviços e uma taxa de terminação das chamadas (>90%) para as 3 operadoras (ANACOM,
2011).
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Figura 4- Antenas de telecomunicações

Ainda relativamente a infraestruturas de telecomunicações, é importante referir a existência
de duas antenas da rede de emergência (SIRESP). Uma encontra-se no Posto de GNR da Praia
de Mira e outra no Posto da GNR de Mira.
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3.1.5 Rede de abastecimento de água
Além de existir um sistema de abastecimento de água do concelho, constituído por
duas zonas de abastecimento (ZA), designadamente INOVA Cantanhede e a ZA Lagoa que é
abastecida por captação própria, também existe um conjunto de estruturas artificiais (tanques
das tasquinhas e filtros de abastecimento) e naturais (lagos de considerável dimensão como
Barrinha e Lago do Mar, no lugar e Freguesia da Praia, Lagoa e Casal de S. Tomé na Freguesia
de Mira) com relevância operacional, em termos de abastecimento de água em situações de
emergência. Para além do referido, o município de Mira tem para exclusividade de
abastecimento em caso de emergência, um filtro que foi desativado do abastecimento à
população, e que é única e exclusivamente utilizado para situações de emergência.
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Figura 5- Hidrandes
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3.1.6 Postos de abastecimento Combustível
A rede de combustíveis existente no concelho de Mira é de grande relevância
operacional, uma vez que permite o reabastecimento, manutenção e reparação de
equipamentos. Existem no concelho 5 Postos de abastecimento de combustível como é
possível verificar na (Figura 6).

3.1.7 Rede de Energia Elétrica
Toda a rede de distribuição de energia elétrica de alta e baixa tensão é da
responsabilidade da empresa EDP Distribuição- Energia, S.A., fazem parte desta rede as
subestações e postos de corte, bem como o conjunto de linhas elétricas aéreas e subterrâneas
que alimentam essas subestações e postos de corte que as interligam sendo estas de maior
relevância operacional (Figura 6).
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Figura 6- Rede elétrica e Postos de Combustível
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3.1.8 - Elementos estratégicos, vitais ou sensíveis para as operações de proteção civil
e socorro
No âmbito da caraterização das infraestruturas do território, que pela sua importância
numa operação de proteção civil, poderão ser consideradas sensíveis e/ou indispensáveis para
a prevenção, planeamento e socorro, é importante identificar as instalações dos agentes de
proteção civil (Tabela II.11) e os equipamentos de utilização coletiva, entre outras. Neste
sentido, foi feito um estudo sobre a distribuição e quantificação das referidas infraestruturas
por município, as quais devem ser consideradas nas atividades de Proteção Civil. A localização
destas mesmas infraestruturas é apresentada na Cartografia anexa ao Plano (ver Anexo I).
As várias infraestruturas identificadas neste subcapítulo constituem também
elementos base considerados para a análise e avaliação das consequências associadas a
eventos críticos. Assim, para cada um dos riscos em causa foram identificados com maior
detalhe quais os elementos que potencialmente serão afetados.

3.2 - Zonas de intervenção
A resposta operacional desenvolve-se na área do concelho de Mira e pode conter
Zonas de Intervenção (ZI). Em função das informações obtidas através das ações de
reconhecimento e avaliação técnica e operacional, a delimitação geográfica inicial da ZI poderá
ser alterada.
Nos termos do SIOPS, a ZI divide-se em Zona de Sinistro (ZS), Zona de Apoio (ZA), Zona
de Concentração e Reserva (ZCR), sob coordenação do COS, e Zona de Receção de Reforços
(ZRR), sob coordenação do CODIS (Figura).
Na figura abaixo identificada importa, sobretudo, caraterizar as Zonas de Concentração
e Reserva e as Zonas de Receção de Reforços, uma vez que serão a estas que chegarão os
reforços essenciais à gestão da emergência.
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CODIS
ZRR
COS

Legenda:
ZS- Zona Sinistro; ZA- Zona de Apoio; ZCR- Zona Concentração e Reserva
ZRR- Zona de Receção e Reforços
Figura 7- Sistema de Gestão de Operações (Pt. 15 artigo 3º Despacho nº3551/2015)

3.2.1 - Zonas de Concentração e Reserva
As ZCR encontram-se junto do TO, de configuração e amplitude variáveis e adaptada às
circunstâncias e condições do tipo de ocorrência, onde se localizam temporariamente meios e
recursos disponíveis sem missão imediata atribuída e nas quais se mantém um sistema de
apoio logístico e assistência pré-hospitalar às forças de intervenção, sob gestão da Célula de
Logística do PCO.
Para a Zona de Concentração e Reserva (ZCR) é possível definir referências municipais
a ter em conta, estas representam locais amplos, com capacidade de estacionamento para os
vários veículos sem missão imediata, devendo ser locais com bons acessos para montar um
sistema de apoio logístico às operações e assistência suprarreferidas
A concentração de recursos pedidos através da CMPC deverá ser feita nesta área,
sendo o COM o responsável pela coordenação dos mesmos.
Nas ZCR podem ser consideradas diferentes áreas de acordo com o tipo e dimensão da
ocorrência, nomeadamente:
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Área de reserva – local ou locais onde se localizam os meios e recursos sem missão
imediata atribuída e que constituem a reserva estratégica sob a gestão da CELOG;
Área de reabastecimento – local ou locais onde se realizam as operações de
reabastecimento de combustíveis, água, equipamentos, consumíveis e outros
considerados necessários ao suporte da ocorrência;
Área de alimentação – local ou locais onde se procede à alimentação das forças e/ou
preparação das refeições para distribuição aos meios em intervenção na ZS;
Área de descanso e higiene – local ou locais onde se asseguram as condições de
descanso e higiene aos operacionais;
Área de apoio sanitário – local ou locais onde é instalado o apoio sanitário aos
operacionais envolvidos na ocorrência;
Área de manutenção – local ou locais onde se providencia a manutenção dos
equipamentos;
Área médica – local ou locais para instalação do Posto Médico Avançado (PMA) e/ou
outras estruturas de assistência pré-hospitalar no TO.
Os responsáveis pelas áreas da ZCR reportam diretamente ao Oficial de Logística.

As localizações preferenciais para a ZCR são:
•

Quartel Bombeiros Voluntários de Mira/Pavilhão Municipal (Central)

•

Casa Florestal da Videira (Poente)

•

Parque S. João no Seixo (Norte- Nascente)

•

Casa Florestal das Castinhas (Sul)

3.2.2 - Zonas de Receção de Reforços
A Zona de Receção de Reforços é uma zona de controlo e apoio logístico sob a
responsabilidade do Comandante Operacional Distrital, para onde se dirigem os meios de
reforço atribuídos pelo CCON antes de atingirem a ZCR no Teatro de Operações.
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As ZRR são zonas de controlo e apoio logístico, atribuídas pelo patamar nacional sem
determinação de um Teatro de Operações (TO) específico, sob a responsabilidade do CODIS,
para onde se dirigem os meios de reforço e apoio logístico atribuídos pelo patamar nacional. É
nas ZRR que terá lugar a concentração dos recursos solicitados e despachados para uma ZCR
específica, e onde são transmitidas as orientações táticas necessárias.

3.3 - Mobilização e coordenação de meios
A mobilização de meios será prioritariamente efetuada com recurso a meios públicos e
ou privados existentes no município os quais atuarão de acordo com as prioridades
identificadas nas várias Áreas de Intervenção.
Desta forma, aquando da ativação do Plano é fundamental a mobilização rápida,
eficiente e ponderada de meios e recursos, de acordo com os seguintes critérios:
Utilizar os meios e recursos adequados ao objetivo, não excedendo o estritamente
necessário;
Dar preferência à utilização de meios e recursos públicos sobre a utilização de meios e
recursos privados;
Dar preferência à utilização de meios e recursos detidos por entidades com as quais
tenha sido celebrado protocolo de utilização, sobre a utilização de meios e recursos
privados;
Obedecer a critérios de proximidade e de disponibilidade na utilização de meios e
recursos, privilegiando os meios existentes nos municípios do distrito menos afetados
pelo acidente grave ou catástrofe.
Os meios e recursos pertencentes aos agentes de proteção civil e aos organismos e
entidades de apoio serão colocados à disposição dos Postos de Comando que os afetarão de
acordo com as necessidades. O inventário dos meios e recursos encontra-se na Parte III deste
Plano.
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Por outro lado, o Posto de Comando é autónomo para a gestão dos meios existentes a
nível municipal, assim como para a gestão dos meios de reforço que lhes forem atribuídos pelo
nível distrital.
Os pedidos de reforço de meios só são considerados válidos quando apresentados pela
cadeia de comando municipal. Neste contexto, caberá ao CDOS a atribuição de meios de
reforço distritais, tendo em conta critérios de proximidade, prontidão e disponibilidade para
fazer face às necessidades operacionais decorrentes do evento.
Tabela 2- Grau de prontidão e de Mobilização

Nível

Grau de Prontidão

Grau de mobilização (%)

Vermelho

Até doze horas

100

Laranja

Até seis horas

50

Amarelo

Até duas horas

25

Azul

Imediato

10

Sustentação Operacional
Perante a informação ou perceção de uma ocorrência, designadamente a possibilidade
das estruturas municipais incluídas na ZI, responsáveis pelas operações de proteção civil e
socorro, poderem vir a ficar parcial ou totalmente inoperativas, desenvolve-se um esquema de
sustentação Operacional (ESO), sob a coordenação do CDOS, no sentido de garantir, tão rápido
quanto possível, a reposição da capacidade de coordenação, comando e controlo. Como
abordagem inicial, consideram-se municípios de sustentação aos municípios afetados, os
municípios adjacentes não afetados. Face à evolução da situação, o CDOS decidirá, em
concreto, quais os municípios que operacionalizam o ESO.
A mobilização e requisição de recursos e equipamentos deverão ser feitas através do
modelo de requisição constante na Parte III (Capítulo 3.2 – Modelos de Requisições).
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Sempre que for ativado um estado de alerta especial para o SIOPS observa-se o
incremento do grau de prontidão das organizações integrantes do SIOPS com vista a
intensificar as ações preparatórias para as tarefas de supressão ou mitigação das ocorrências.

3.4 - Notificação operacional
Em caso de receção de informação sobre a iminência ou ocorrência de acidente grave
ou catástrofe, o SMPCM desencadeia um conjunto de notificações operacionais com o objetivo
de intensificar, as ações preparatórias para as tarefas de supressão ou mitigação das
ocorrências.
A notificação operacional rege-se me três níveis:
I.

Notificação do SMPCM para o exterior

II.

Notificação à CMPC

III.

Notificação da CMPC para o exterior

No nível I, o SMPCM assume-se como o elo de ligação entre o CDOS e os meios de
difusão local de informação (Serviços Municipais, agentes de Proteção Civil, Organismos e
Entidades de Apoio, Juntas de freguesia, população e média), divulgando os alertas e avisos
provenientes das entidades competentes. O SMPCM tem uma dupla função neste nível, o de
receção das notificações operacionais por parte do escalão superior e posterior difusão.
No nível II, o SMPCM após solicitação do Diretor do PMEPCM comunica a todos os
membros da CMPC a necessidade de convocação extraordinária da mesma e no mais curto
espaço de tempo possível, utilizando para isso os contactos preferencialmente móveis,
constantes na Parte III do presente plano.
No nível III, a CMPC, apoiada no SMPCM, difunde a informação ao CDOS, aos agentes
de proteção civil e aos organismos e entidades de apoio julgados pertinentes face à tipologia
de ocorrência que desencadeou o referido estado de alerta e atenta a gravidade e dimensão
da ocorrência e a sua tipologia especifica. No caso de ativação do PMEPCM, a informação
pertinente será disseminada periodicamente a todas as entidades intervenientes pelos meios
apropriados (rede telefónica fixa e móvel, SIRESP, correio eletrónico, etc.).
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De acordo com a tipologia de risco os mecanismos de notificação operacional são os
constantes na tabela seguinte:
Tabela 3- Tipologia de riscos e mecanismos de notificação operacional

Riscos

Comunicado

Telemóvel

e-mail

Notificação
SMS

Redes
Sociais

Incêndios Florestais

X

X

X

X

X

Cheias e Inundações

X

X

X

X

X

Tornados e ciclones

X

X

X

X

X

Ventos Fortes

X

X

Erosão costeira/Transgressão

X

X

Deslizamentos desabamentos

X

X

Sismos /Tsunamis

X

Ondas calor/ Vaga frio

X

Incêndios urbanos

X

Acidentes industriais

X

X

X

X

Riscos
naturais

marinha

Riscos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tecnológicos

Acidentes rodoviários e
marítimos
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Colapso de estruturas e
edifícios

X

Derrame de matérias
perigosas

X

X

X

X

X

X

4. Áreas de Intervenção
Neste documento, as diversas áreas de intervenção consideradas básicas na
organização geral das operações desencadeadas aquando da ativação do presente plano são:
•

Gestão administrativa e financeira

•

Reconhecimento e Avaliação

•

Logística

•

Comunicações

•

Informação Pública

•

Confinamento e/ou evacuação

•

Manutenção da ordem publica

•

Serviços médicos e transporte de vítimas

•

Socorro e salvamento

•

Serviços mortuários

Para cada uma das áreas de intervenção são identificadas, as prioridades de ação, a
estrutura de coordenação, a constituição e missão dos serviços e agentes de proteção civil,
bem como dos organismos e entidades de apoio intervenientes. Paralelamente ao acima
descrito, também será traçado o procedimento interno para a operacionalização da área de
intervenção em causa.
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A organização de resposta permite uma rápida e organizada ação de resposta à
emergência, esta será evolutiva atendendo a:
•

Prioridade de ação

•

Estrutura de coordenação

Cada uma das áreas pode ser ativada em função de:
•

Natureza da ocorrência que levou à ativação do PMEPCM

•

Necessidades operacionais que a ocorrência evidenciou

•

Evolução da resposta operacional

4.1 – Gestão Administrativa e Financeira
Para que as ações de resposta em caso de emergência sejam eficazes, é necessário
definir previamente os meios e recursos a usar, assim como a manutenção dos contactos com
as suas entidades detentoras, que geralmente e preferencialmente são municipais, no entanto
tendo em conta a dimensão e a tipologia da ocorrência, os referidos meios municipais poderão
não ser suficientes ou os mais adequados face às necessidades. Desta forma poderá existir a
necessidade de recorrer a equipamentos diversos de entidades privadas, esta utilização será
determinada de acordo com critérios de proximidade e de disponibilidade.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Coordenação
Câmara

Municipal

Responsável: CMM/DPCPOA ou DAF
de Substituto:

Mira/CMPC
Entidades intervenientes

•
•
•
•
•
•

Câmara Municipal de Mira
Juntas de Freguesia
Agentes Proteção Civil
Cruz Vermelha Portuguesa
Agrupamento Escolas de Mira
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mira

Entidades intervenientes
de Apoio

•
•
•
•
•

Empresas de transporte coletivo
Empresas com maquinaria
Empresas de bens de 1ª necessidade
Escuteiros
IPSS

Prioridades de ação

•

Assegurar a gestão administrativa e financeira dos meios e
recursos necessários à intervenção;
Garantir a utilização das negociações contratuais dos meios e
recursos disponíveis;
Supervisionar as negociações contratuais dos meios externos
Gestão dos processos de seguros;
Acionamento dos protocolos elaborados com as entidades
externas detentoras dos meios e recursos necessários às
operações de proteção e socorro;
Gestão dos tempos de utilização de cada meio;
Identificação dos modos de contacto com fornecedores privados
ou públicos, de bens, serviços e equipamentos necessários às
operações de proteção e socorro;
Manter atualizada a relação de meios e recursos empenhados e
disponíveis.

•
•
•
•

•
•

•
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4.1.1 Gestão de Meios
A utilização de meios e recursos públicos será determinada segundo critérios de proximidade e
de disponibilidade.

Procedimentos e Instruções Específicas de Coordenação
Os meios e recursos pertencentes aos agentes de Proteção Civil e às entidades de apoio serão colocados
à disposição do Posto de Comando Municipal, que os utilizarão de acordo com as necessidades.
Deverá ser dada preferência à utilização de meios e recursos públicos (ou entidades com as quais tenha
sido celebrado um protocolo de utilização) sobre a utilização de meios e recursos privados.
Os pedidos de reforço de meios só serão considerados válidos quando apresentados pela respetiva
cadeia de comando de nível municipal.

4.1.2 Gestão de Recursos Humanos
Aquando da ativação do PMEPCM, cada entidade interveniente e entidade interveniente de
apoio, sejam elas públicas ou privadas, tem a responsabilidade de remunerar os seus
funcionários, assim como todas as despesas realizadas em operações de proteção e socorro.

Procedimentos e Instruções Específicas de Coordenação
Os recursos humanos da Administração Pública Local são nomeados e remunerados pelos Organismos a
que pertencem.
Os recursos humanos integrados nas Entidades e Organismos previstos na PMEPCMira são remunerados
por essas mesmas Entidades e Organismos.
Os voluntários, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, devem apresentar-se nas Juntas de
Freguesia da área da residência ou no Gabinete de Inserção Profissional do Município de Mira, que
constituem Postos Locais de Recenseamento de Voluntários.
O SMPC será responsável pela logística inerente às necessidades do pessoal voluntário empenhado em
missões atribuídas por esta entidade.
O PCmun, em estreita ligação com a CMPC e COM, é responsável pela coordenação de todos os meios a
empenhar na sua área de intervenção.
A mobilização de pessoal pertencente a organismos ou entidades publicas rege-se de acordo com o
previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas.
No decorrer das operações as estruturas dos Agentes de Proteção Civil, entidades intervenientes,
entidades intervenientes de apoio e demais entidades deverão acautelar os períodos de descanso e a
rotatividade dos seus recursos humanos.
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4.1.3 – Gestão de Finanças
A aquisição de bens e serviços será feita nos termos legais, por requisição da CMPC e a
liquidação das despesas é da responsabilidade da Câmara Municipal de Mira segundo as
normas da Contabilidade Pública.
São da responsabilidade das Entidades e Organismos envolvidos as despesas realizadas
em operações de proteção civil. Eventuais comparticipações serão determinadas de acordo
com o que vier a ser estabelecido superiormente.
No caso de uma determinada área do Município ser declarada em Situação de
Calamidade, os auxílios serão concedidos de acordo com a legislação em vigor.
Caso seja declarada uma situação de Calamidade por parte do Governo na área
integrante do Municipio, a autarquia poderá candidatar-se a auxílios financeiros, conforme o
previsto no Decreto-Lei nº225/2009, de 14 de setembro, para além do recurso ao fundo de
Emergência Municipal, gerido pela DGAL. A autarquia poderá articular-se com a ANPC no
sentido de recorrer à Conta de Emergência titulada por esta, de acordo com o Decreto-Lei
nº112/2008, 1 julho.
Os subsídios e donativos em dinheiro, recebidos por particulares e entidades privadas,
irão para uma Conta Especial de Emergência, criada e gerida pela CMM, sendo utilizados,
unicamente para suportar os custos associados às ações de emergência e reabilitação.

Procedimentos e Instruções Específicas de Coordenação
A gestão financeira e de custos, bem como dos tempos de utilização serão assegurados por cada
Agente de Proteção Civil, por cada entidade interveniente e por cada entidade interveniente de apoio.
A supervisão das negociações contratuais e a gestão dos processos de seguros do pessoal afeto ao
Municipio são da responsabilidade da CMM.
Todas as despesas realizadas durante a fase de emergência e de reabilitação relacionadas com
combustíveis, manutenção e reparação de material, transportes, alimentação, material sanitário e
maquinaria de engenharia, construção e obras publicas são da responsabilidade dos Serviços Agentes
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de Proteção Civil e demais entidades intervenientes.
O pessoal integrado nos serviços agentes e entidades constantes deste PMEPCM, mesmo que
requisitados, continuam a ser remunerados pelos organismos de origem, não podendo ser
prejudicados, de qualquer forma, os seus direitos.
Na necessidade de recurso a meios privados, a gestão financeira associada à requisição dos mesmos
será assegurada pela CMM.
Caso seja declarada pelo Governo situação de Calamidade, na área do município, a autarquia poderá
candidatar-se a auxílios financeiros, conforme a legislação em vigor. Para além do recurso ao fundo de
Emergência Municipal, gerido pela DGAL, podendo a autarquia articular-se com a ANPC no sentido de
recorrer à Conta de Emergência titulada por esta, de acordo com o Decreto-Lei nº112/2008 de 1 julho.
A CMM criou uma Conta de Apoio de Emergência na qual poderá receber donativos por parte de
particulares e entidades privadas, sendo estes utilizados para suportar os custos associados às ações de
emergência e reabilitação.

*Procedimentos e Instruções Internas
Introdução

Pedidos de
meios/Serviços (Gerais)

No caso de PMEPCM ativado o pedido de meios é solicitado à CMPC.
Quando o PMEPCM não está ativo o pedido de meios é realizado ao
SMPC.

Procedimento
Pedido de meios ou serviços por parte da PCMun
Pedido recebido pelo CPCM/COM
CPCM/COM transmite pedido à CMPC ou em caso de não ativação do
PMEPCM, diretamente ao SMPC*.
CMPC ou SMPC* efetua os contactos com as entidades públicas ou
privadas com vista à disponibilização do equipamento pretendido
(deverá ser utilizada a listagem de meios constantes neste documento)

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
Praça da República 3070-304 Mira
proteccao.civil@cm-mira.pt

65

66
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

Equipamentos mecânicos
CMM
Avaliação de Estruturas
CMM
Sinalização de vias/Estruturas
CMM ou Juntas Freguesia
Limpezas/Inundações
CMM
Pequenas obras (vias)
CMM
Transpores públicos
CMM
Necessidade de realojamento de população
CMM em coordenação com a Instituto Segurança Social
Necessidade de Alimentação à População
CMM em coordenação com o Instituto Segurança Social
Caso não exista material disponível, deverá ativar-se os protocolos
existentes para a utilização de equipamentos que sejam necessários e
estejam protocolados (retroescavadoras, camiões, cilindro, etc.).
Se não houver material disponível, deverá ser consultada a listagem de
meios e recursos privados de aluguer constantes no presente
documento.
Caso não esteja disponível o material com base nos procedimentos
*Sempre que o PMEPCM anteriores, deverá a CMPC ou SMPC* solicitar ao patamar distrital (CDOS
de Coimbra) o equipamento requerido pela PCMun.
não seja ativado

4.2 – Reconhecimento e Avaliação
O reconhecimento e avaliação da situação, é fundamental para um correto apoio à
decisão por parte da autoridade política. O reconhecimento poderá ser feito a dois níveis:
Equipa de Reconhecimento e Avaliação de Situação Municipal (ERASmun)- Esta
equipa de âmbito municipal tem como finalidade efetuar uma rápida avaliação da
situação em causa e um reconhecimento do local do sinistro, reportando diretamente
ao Presidente da Câmara Municipal de Mira e ao Comandante das Operações de
Socorro. O objetivo da ERASmun é fornecer informação que seja determinante para o
acionamento dos meios complementares de intervenção e apoio à decisão.
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Equipa de Avaliação Técnica Municipal (EATmun)- Esta equipa de âmbito municipal
tem como finalidade o reconhecimento e avaliação da estabilidade e operacionalidade
das estruturas, comunicações e redes, a segurança do pessoal empenhado nas ações
de proteção e socorro e das populações e do restabelecimento das condições mínimas
de suporte às populações. O objetivo das EATmun é fornecer informação técnica ao
Presidente da CMM acerca das condições operacionais das infraestruturas.

4.2.1 – Equipa de reconhecimento e Avaliação de Situação Municipal
Coordenação
Presidente
CMM/SMPC/CMPC

Responsável: Coordenador SMPC
Substituto: Bombeiros Voluntários Mira
CMM
SMPC
BVM

Entidades Intervenientes

Entidades Intervenientes de Apoio

Prioridade de Ação

CDOS Coimbra
BVM
GNR
Juntas Freguesia
•
•
•
•
•
•

Percorrer a zona afetada
Fazer um ponto de situação ao Presidente da CMM e
SMPC
Fazer um ponto de situação operacional com o CDOS
Elaborar relatórios imediatos de situação
Propor os meios e recursos mais adequados para lidar
com a emergência
Outras missões atribuídas pelo Presidente da CMM ou
SMPC

Procedimentos e Instruções de Coordenação
Esta equipa de âmbito municipal tem como finalidade efetuar uma rápida avaliação da situação em
causa e um reconhecimento do local do sinistro, reportando diretamente ao Presidente da Câmara
Municipal de Mira e ao Comandante da Operações de Socorro. O objetivo da ERASmun é fornecer
informação que seja um fator determinante para o acionamento dos meios complementares de
intervenção e apoio à decisão. A ERASmun tem como missão percorrer a zona afetada, por via terrestre
e recolher toda a informação disponível sobre as consequências do evento em causa, nomeadamente
no que se refere ao reconhecimento e avaliação de:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Situações urgentes ou emergente;
Locais com maiores danos no edificado;
Locais com maior número e sinistrados;
Estabilidade de vertentes;
Estabilidade e operacionalidade das infraestruturas;
Núcleos habitacionais isolados;
Pessoas isoladas:
Eixos rodoviários de penetração para a zona de intervenção

Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação
A ERASmun é uma equipa constituída no mínimo por 2 elementos afetos à CMM/SMPC a designar de
acordo com a missão especifica atribuída. Esta equipa depende hierárquica e funcionalmente da
Presidência da CMM, a quem compete acionar e designar, em caso de necessidade, a constituição desta.
De forma a garantir o sucesso da missão, a ERASmun deverá ser equipada com:
• Meios de transporte adequado;
• Equipamento de comunicação móvel e rádio: telemóvel e rádio SIRESP
• Equipamento de Proteção Individual
• Equipamento informático (computador portátil ou tablet com facilidade de acesso à internet);
• Equipamento fotográfico;
• Equipamento de georreferenciação;
• Cartografia municipal.

4.2.2 – Equipa de Avaliação Técnica Municipal
Coordenação
Presidente
CMM/SMPC/CMPC

Entidades Intervenientes

Entidades Intervenientes de Apoio

Prioridades de Ação

Responsável: Comandante Operacional Municipal
Substituto:
CMM
SMPC
Entidades gestores de redes e sistemas
CDOS Coimbra
BVM
GNR
Juntas Freguesia
•
•

•
•

Percorrer a zona afetada
Fazer um ponto de situação específico sobre
operacionalidade das infraestruturas ao Presidente
da CMM, SMPC e COS
Elaborar Relatórios imediatos de situação
Propor os meios e recursos mais adequados para lidar
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•

com a emergência
Outras missões atribuídas pelo Presidente da CMM
ou SMPC.

Procedimentos e Instruções Específicas de Coordenação
A EATmun é uma equipa constituída no mínimo por 2 elementos, afetos à CMM/SMPC com capacidade
técnica para avaliação de condições de infraestruturas a designar de acordo com a missão especifica
atribuída. Esta equipa depende hierarquicamente e funcionalmente da Presidência da CMM, a quem
compete acionar e designar, em caso de necessidade a constituição da mesma.
De forma a garantir o sucesso da missão, a ERASmun deverá ser equipada com:
• Meios de transporte adequado
• Equipamento de comunicação móvel de rádio: telemóvel e rádio SIRESP
• Equipamento de Proteção Individual
• Equipamento informático (computador portátil, ou tablet com facilidade de acesso à internet)
• Equipamento fotográfico
• Equipamento de georreferenciação
• Equipamento diverso de sinalização de infraestruturas (tintas, spray, etc.)
• Cartografia municipal.

Procedimentos e Instruções Internos
Tendo em conta o nível técnico expectável para a constituição de um EATmun, deverá ser considerada a
incorporação dos técnicos da zona correspondente e técnicos da formação destas equipas da CMM. A
constituição da equipa será definida diretamente pelo Diretor do Plano, ou em substituição pelo
Vereador com competências delegadas nesta área.

4.3 – Logística
O apoio logístico às operações tem como finalidade assegurar as condições essenciais de
sustentação da globalidade da operação, assim sendo divide-se em dois grupos:
•

Apoio logístico às forças de intervenção- tem como objetivo a identificação dos
recursos necessários de forma a colmatar as necessidades em cada teatro de
operações;
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•

Apoio logístico às populações- Tem como prioridade a ativação de Zonas de
Concentração e Alojamento das Populações (ZCAP) e toda a logística inerente à
ativação das diversas valências desta área. O transporte da população em caso de
necessidade de evacuação para estes locais será também considerado neste ponto.

4.3.1 - Apoio logístico às forças de intervenção
Existem duas fases de apoio logístico:

4.3.1.1 - 1ª Fase
Corresponde aos meios e recursos logísticos imediatos indispensáveis às forças de
intervenção para a prossecução das missões de socorro, salvamento e assistência
atribuídas:
•

Alimentação e alojamento

A alimentação e alojamento das Entidades e Organismos do Estado intervenientes nas
operações são a cargo destas. A alimentação do pessoal voluntário, que o deseje, será da
responsabilidade da CMM/SMPC.
A alimentação e alojamento dos representantes da CMPC será da responsabilidade da
CMM/SMPC, quando outro procedimento não for determinado pela Autoridade Municipal de
Proteção Civil.

•

Combustíveis, e lubrificantes

São obtidos no mercado local, postos de combustível locais (ou em local designado
pela CMPC) pelas Entidades e Organismos intervenientes, através de guia de fornecimento.
Estas serão liquidadas posteriormente, pela CMM/SMPC, através da sua Conta Especial de
Emergência ou por verbas consignadas para o efeito.

•

Manutenção e reparação de materiais/equipamentos

As despesas de manutenção e reparação de material ficarão a cargo dos respetivos
agentes, entidades e organismos de apoio. Caso se verifique qua a reparação de equipamentos
durantes as operações, não seja possível por parte dos agentes, entidades e organismos de
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apoio, poderão estes solicitar à CMM o acionamento de meios que permitam a reparação dos
equipamentos necessários. As despesas extraordinárias poderão ser liquidadas pelo SMPC,
através de verbas destinadas para o efeito ou da sua Conta Especial de Emergência.
A logística inerente ao restabelecimento da normalidade dos serviços básicos
(desobstrução de vias, escoramento de edifícios, etc.) será assegurada preferencialmente com
recurso a meios dos BVM e da CMM., que poderá apoiar-se nos serviços técnicos e até solicitar
a colaboração das empresas privadas com maquinaria imprescindível às ações de proteção e
socorro.

•

Transportes

Por proposta da CMPC serão estabelecidos procedimentos para requisição e
mobilização de meios e funcionamento dos transportes.
Caso seja necessário, a CMM disponibilizará transporte coletivo às entidades que assim
o requisitarem, fazendo uso para isso, tendo em conta a situação, quer das empresas de
transporte públicos presentes no município, quem com colaboração das IPSS.
•

Materiais sanitários e de mortuária

O material sanitário está a cargo das Entidades e Organismos próprios intervenientes
no acidente ou catástrofe. Poderão ser constituídos nas instalações do Centro de Saúde, e
extensões de saúde postos de fornecimento de material sanitário através de requisição,
devendo os pedidos dar entrada no SMPC.
Todos os materiais sanitários e de mortuária serão da responsabilidade da Autoridade
de Saúde, com o apoio do INEM.
A logística inerente às ações de mortuária deverá ser acionada pela Autoridade de
Saúde, apoiando-se na estrutura de saúde do concelho.

•

Diversos

Poderão ser solicitados ao SMPC, através dos diferentes representantes e mediante
requisição, os artigos julgados necessários para as atividades de proteção civil.
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A logística inerente ao restabelecimento da normalidade dos serviços básicos
(desobstrução de vais, escoramentos de edifícios, etc.) será assegurada preferencialmente
com recurso a meios de Corporações de Bombeiros e da CMM. Apoiando-se nos seus serviços
técnicos, a CMM poderá solicitar a colaboração de empresas privadas com maquinaria
imprescindível às ações de proteção e socorro.

4.3.1.2 – 2ª Fase
De apoio logístico corresponde aos meios logísticos indispensáveis aos serviços,
organismos e entidades de apoio ao rápido restabelecimento da normalidade dos
serviços básicos da comunidade:
Logística- Apoio logístico às forças de intervenção

Coordenação
CMPC

Alimentação/Alojamento

Combustíveis

Manutenção e Reparação

Responsável: CMM/SMPC/BVM
Substituto:
Entidades Principais
CMM
SMPC
BVM
Entidades de Apoio
BVM
Restaurantes
IPSS na área do município
Agrupamento de Escolas de Mira
Entidades principais
CMM
Entidades Apoio
Postos combustíveis locais
Empresas de venda de distribuição de combustíveis
Entidades Principais
CMM
Entidades Apoio
Ascendi
EDP
Operadoras comunicações
Infraestruturas de Portugal
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Transportes

Entidades Principais
CMM
Entidades Apoio
Empresas de transporte coletivo existentes na área do município

Entidades Principais
Maquinaria/Equipamentos CMM
Entidades Apoio
BVM
Empresas privadas de maquinaria
Materiais Sanitários e de
Mortuária

Prioridades de Ação

Entidades Principais
Autoridade de Saúde Municipal
Entidades Apoio
INEM
•

•

•
•

•

Assegurar os meios e recursos logísticos indispensáveis às
forças de intervenção, para a prossecução das missões de
socorro, salvamento e assistência atribuídas: alimentação,
combustíveis, transportes, material sanitário, material de
mortuária, outros)
Prever a necessidade de assegurar, quando requisitado, o
fornecimento e distribuição de alimentação às forças de
intervenção no terreno.
Apoiar as respetivas entidades na reposição da normalidade
das redes e serviços essenciais.
Assegurar e disponibilizar meios e recursos de desobstrução
mecânica das vias de comunicação e itinerários de socorro ou
para outros efeitos de apoio às forças de intervenção.
Promover o abastecimento, reparação e manutenção das
viaturas prioritárias às forças de intervenção, assim como de
outro equipamento mecânico.

Procedimentos Gerais
A necessidade de apoio logístico é apresentada pelo Posto de Comando ao CPCM/COM e SMPC, o
SMPC apresenta as necessidades à CMPC que diligência a disponibilização dos meios com base em
critérios de urgência e indispensabilidade. A disponibilização é efetuada pelo processo mais expedito e
entregue no local definido aquando do pedido do Posto de Comando.
Cabe ao Presidente da CMM aprovar as requisições solicitadas pelo SMPC, em função da situação no
terreno.
Cabe ao SMPC manter uma lista de contactos atualizada com as entidades que possam disponibilizar os
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recursos materiais que venham a ser necessários no decorrer da emergência- Assim que obtiver a
aprovação do Presidente da CMM, o SMPC diligenciará os contactos com as entidades externas com
vista ao fornecimento dos recursos materiais necessários.
Em conjunto com as Juntas de Freguesia, o SMPC deverá identificar as necessidades de bens de 1ª
necessidade (alimentação, alojamento, etc.) a fim de providenciar os pedidos junto da
CMPC/Presidente da CMM.
Em caso de existir pessoal voluntário a colaborar nas ações de proteção e socorro, que por princípio
geral estarão na dependência das Juntas de Freguesia, deverá o SMPC fornecer alimentação e
alojamento a estes elementos, desde que não sejam alvo de ressarcimento por parte de outro
organismo.

• Serviços técnicos
Serão estabelecidos planos de atuação de serviços técnicos no âmbito da reabilitação
dos serviços mínimos essenciais (energia elétrica, água, saneamento básico). A reparação de
infraestruturas de apoio à comunidade (energia elétrica, gás, água, comunicações,
saneamento básico) cabe a cada entidade responsável pelo setor.

• Comunicações
As comunicações são fundamentais numa situação de emergência, uma vez que
asseguram o comando, o controlo e a coordenação de todo o processo, não só em situações
excecionais, como nas emergências que possam surgir diariamente.
No que concerne às comunicações, são estabelecidos os procedimentos e instruções
de coordenação, bem como identificados os meios dos serviços, agentes de proteção civil,
organismos e entidades de apoio, no que respeita ao estabelecimento ou reforço das
comunicações entre o Comandante das Operações de Socorro, o Posto de Comando
Operacional e as Forças de Intervenção.
O acesso à Rede Estratégica de Proteção Civil por parte dos serviços municipais de
proteção civil, agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio está regulado pela
Norma de Execução Permanente (NEP) nº 042 de 27JUN2006, da Autoridade Nacional de
Proteção Civil. Os corpos de bombeiros, as forças de segurança, o Instituto Nacional de

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
Praça da República 3070-304 Mira
proteccao.civil@cm-mira.pt

74

75
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

Emergência Médica e as Forças Armadas, entre outros, possuem redes de telecomunicações
privativas.
O SMPC tem 5 rádios SIRESP que estão configurados com os seguintes Grupos/Pastas:
IOP CIVIL
IOP SMPC
CMMIR
RESERVA
Para além do sistema SIRESP, o SMPC utiliza outros meios das telecomunicações
públicas e privativas. As telecomunicações de uso público a utilizar agrupam-se em Rede do
serviço telefónico móvel e fixo e rede do serviço de telefax ou web. O SMPC Tem ainda dois
aparelhos de telefone satélite.
As telecomunicações privativas a utilizar agrupam-se em Serviço de Comunicações do
Sistema Nacional de Telecomunicações de Proteção Civil, Serviço de Radiocomunicações
Privativas e Rede Radioamadores. Os radioamadores licenciados podem colaborar no sistema
de telecomunicações de emergência, reforçando as redes existentes ou substituindo as
inoperativas, de acordo com o Plano Municipal de Telecomunicações de emergência. Os
operadores de rádio da “Banda do Cidadão”, devidamente licenciados, podem participar
voluntariamente, em reforço das redes de transmissões municipais.
As forças intervenientes utilizam os meios próprios de telecomunicações.
O sistema de comunicações público (serviço móvel terrestre, serviço fixo e dados) estará
assente em meios e recursos próprios de cada entidade e os operadores detentores da rede de
serviços de comunicação (MEO, VODAFONE, NOS, etc.). No entanto e dependendo da
magnitude do acontecimento, que possa despoletar a ativação do PMEPCM, será expectável
que este sistema de comunicações seja alvo de um congestionamento e falhas no serviço.

Coordenação
Entidades Intervenientes

Comunicações
Responsável: Comandante das Operações de Socorro
CMM/SMPC
Bombeiros Voluntários Mira
GNR
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INEM
Cruz Vermelha Portuguesa
CDOS Coimbra
Entidades Intervenientes de Apoio

Prioridade de Ação

Operadoras de serviço publico de comunicações (rede fixa e
rede móvel)
Operadora SIRESP
Radioamadores locais e operadores da banda do cidadão
licenciados
Garantir a operacionalidade de todo o sistema municipal de
comunicações de emergência, incluindo a reposição dos
serviços afetados
Estabelecer um Plano de Comunicações com a finalidade de
interligar todos os agentes do Sistema de Proteção Civil
Garantir prioridade de acesso a redes e serviços pelas
entidades essenciais
Mobilização dos radioamadores e operadoras da banda do
cidadão licenciados através das associações representativas
Manter um registo atualizado do estado das comunicações e
constrangimentos existentes.

Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação
Após a ocorrência de acidente grave ou catástrofe e que se preveja que exista danificações na
estrutura de comunicações, deverá ser feito o teste a todos os meios de comunicação previstos.

Os elementos que constituem a CMPC, estabelecerão o contacto com as respetivas entidades através
de meios próprios, ou em alternativa, com meios disponibilizados pela CMPC no local de reunião,
sendo o fluxo de informação assegurado pelos representantes presentes na CMPC.

A gestão e planeamento estratégico das comunicações de emergência são da responsabilidade do
Posto de Comando Municipal, em articulação direta com o CDOS Coimbra;

Na eventualidade de serem constituídos vários Teatros de Operações, é da competência do
Comandante das Operações de Socorro estabelecer o plano de comunicações para cada teatro de
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operações;

A pedido do Diretor do Plano, poderá ser organizado um posto de estafetas (Serviço de estafetas
motorizados) a operar pelas Forças de Segurança a funcionar junto da CMPC

Os radioamadores e operadores de Banda CB licenciados poderão participar a título voluntário,
reforçando as redes de comunicação municipais (HF, VHF e UHF)

As comunicações com as ZCAP municiais poderão ser feitas via serviço móvel terrestre, serviço
telefónico fixo ou via rede das forças de segurança presentes nas ZCAP

O acesso à rede SIRESP está regulado pela Norma de Execução Permanente (NEP) em vigor, da ANPC.
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Figura 8- Estrutura do Sistema de Comunicações
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Figura 9- Diagrama de Comunicações
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4.3.2 - Apoio logístico às populações
O apoio logístico às populações deve visar duas áreas essenciais:
•

Assistência à população que não tenha acesso imediato aos bens básicos essenciais à
sobrevivência (água potável, alimentação, medicação)

•

Alojamento temporário da população desalojada ou evacuada nas zonas previstas para
o efeito (Zonas de Concentração e Alojamento das Populações-ZCAP), se a
complexidade da situação assim o exigir;

Este apoio deverá ser garantido até que a situação seja reposta na normalidade. Nesta
atividade de apoio à população também se incluirá a criação e gestão de ações destinadas à
obtenção de fundos externos (monetários e não monetários), recolha e armazenamento de
donativos (não monetários), bem como o controlo e emprego de pessoal voluntário não
especializado.
Logística
Apoio Logístico às Populações
Coordenação
Entidades Intervenientes

Entidades Intervenientes de Apoio

Prioridades de Ação

Responsável: Instituto de Segurança Social
Substituto:
CMM
Juntas de Freguesia
Cruz Vermelha Portuguesa
Autoridade de Saúde
Instituto de Segurança Social
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Mira
Centro de saúde de Mira
Agrupamento de Escolas de Mira
Hotelaria e restauração local
Corpo Nacional de escutas (CNE) Agrupamento de
Escuteiros-731
Coordenar a prestação de apoio de emergência às
populações afetadas.
Garantir e assegurar a ativação de Zonas de
Concentração e Alojamento das Populações (ZCAP) e
informar os Agentes de Proteção Civil e os cidadãos
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da sua localização através de canais disponíveis e
apropriados.
Assegurar as condições logísticas básicas, nas ZCAP
tais como: alimentação, água potável, agasalhos,
material sanitário, saneamento e outros artigos tidos
como essenciais.
Garantir a receção, registo, pesquisa, diagnóstico de
necessidades e assistência individual a todos os
evacuados e vítimas rececionados nas ZCAP.
Se afetado, garantir a reposição dos serviços básicos
nas ZCAP (água, eletricidade, comunicações).
Mobilização de equipas de apoio social para o
acompanhamento dos grupos de risco.
Receber, registar, enquadrar e coordenar os
voluntários individuais ou de serviços públicos e
privados, destinados a colaborar na situação de
emergência.
Organizar, armazenar, gerir e distribuir os bens
recebidos de acordo com os sistemas de recolha de
dádivas previstos.
Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação

ZCAP

As ZCAP correspondem aos locais de acolhimento e alojamento
temporário da população evacuada, localizadas em estruturas físicas ou
móveis criadas para esse efeito.
Cada ZCAP ativada terá nomeado um responsável que estará em contacto
permanente com a CMPC.
A segurança às ZCAP será assegurada pelas forças de segurança
territorialmente competentes, com os procedimentos definidos para a
Área de Intervenção da Manutenção da Ordem Pública.
A Cruz Vermelha Portuguesa assegura, dentro das suas capacidades
operacionais a montagem das ZCAP móveis e colaboram na
disponibilização de bens essenciais às vítimas (alimentação, higiene,
agasalhos, roupa, etc.).
O pessoal voluntário cuja colaboração seja aceite, a título benévolo,
poderá colaborar nas ZCAP sob coordenação das entidades gestoras.
Tendo em conta a quantidade de situações que poderão despoletar a
ativação das ZCAP, estas poderão ser de cariz fixo (pavilhão, edifícios
públicos, escolas, etc.) ou de cariz móvel (tendas de campanha, etc.).
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Estrutura das ZCAP

Coordenação
• Missão de ativação (CMPC)
• Missão de instalação (CMM)
• Gestão global das ZCAP (Instituto Segurança Social)
Valências Gestão
Registo/Pesquisa/Localização- Área onde se efetua o registo inicial da
população deslocada e onde será feito o diagnóstico inicial das
necessidades dos indivíduos ou familiares e se assegura a preservação, dos
núcleos familiares e se procede com o encaminhamento para as restantes
valências;
Cuidados Básicos de Saúde- Área de prestação de cuidados de saúde e
situações de baixa gravidade, assegurando a respetiva estabilização
Apoio Psicossocial- Área na qual se assegura o apoio psicológico de
continuidade e se detetam carências e necessidades particulares às
pessoas evacuadas
Dádivas- Área na qual se assegura que todas as dádivas são recebidas,
catalogadas e armazenadas de forma eficiente com o fim de serem
distribuídas à população em carência
Valência de Apoio
Segurança- Assegura a limitação de acesso e segurança, da ZCAP
Logística Geral- Responsável pelo controlo das existências em armazém de
todos os bens, pela manutenção das estruturas móveis e imóveis;

População
ZCAP

fora

das

A distribuição de água potável, alimentação, agasalhos e outros artigos
tidos como essenciais às populações fora das ZCAP deverá ser feita com
auxílio dos meios municipais, esta distribuição será preferencialmente
realizada em locais centrais, de fácil acesso e divulgados pelos meios
possíveis, para conhecimentos da população.

4.4 – Informação Pública
A gestão da informação de emergência divide-se em três grandes componentes:
gestão de informação entre as entidades atuantes nas operações, gestão da informação às
entidades intervenientes do plano e informação pública.
4.4.1 - Gestão de Informação entre as entidades atuantes

A gestão de informação entre as entidades atuantes, ao nível do Teatro de Operações
será da responsabilidade do COS, que coordenará toda a informação recebida e enviada

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
Praça da República 3070-304 Mira
proteccao.civil@cm-mira.pt

81

82
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

através e para as entidades presentes no posto de Comando Operacional Conjunto. Esta
informação a nível municipal será coordenada com o Coordenador da Proteção Civil
Municipal/Comandante Operacional Municipal (CPCM/COM) que efetuará a transposição para
o Presidente da Câmara e respetiva CMPC.
São comunicadas pelos representantes das entidades da CMPC informações em
relação a:
Ponto de situação e perspetivas de evolução futura;
Cenários e resultados de modelos de previsão;
Dados ambientais e sociais;
Outras informações.
Este conjunto de informação permitirá adequar recursos e gerir de forma mais
equilibrada a utilização das equipas de resposta, potenciando a sua ação.
Gestão da Informação
Coordenação

Responsável: Comandante das Operações de Socorro

Entidades Intervenientes

Todas as entidades intervenientes nas operações de proteção e
socorro.

Entidades Intervenientes de CDOS Coimbra
Gabinete de Comunicação do Município
Apoio
Receção, processamento e avaliação de toda a informação
proveniente dos intervenientes na operação, com o objetivo de
obter o ponto de situação.
Receção, processamento e avaliação de toda a informação
proveniente dos intervenientes na operação, com o objetivo de
Prioridades de ação

tornar o processo de tomada de decisão o mais fundamentado
possível.
Análise de dados ambientais e sociais relevantes para o apoio à
decisão por parte do COS.
Assegurar o correto fluxo de informação diferenciado às entidades
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intervenientes no plano: COM, CMPC, CDOS Coimbra e organismos
e entidades de apoio.

Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação

O COS é responsável pela gestão de informação no TO, cabendo a este elemento transmitir superiormente
os Pontos de Situação necessários e solicitar meios de reforço ao CDOS de Coimbra.

Caberá à célula de Planeamento a responsabilidade pela gestão da informação recebida e enviada para o
Posto de Comando.

Os pontos de situação serão transmitidos pelo Posto de Comando ao CDOS Coimbra e ao COM que fará a
ligação com a CMPC.

O COS poderá solicitar a outras entidades envolvidas nas operações, e sempre que seja necessário, os
pontos de situação relacionados com matérias especificas da área de intervenção dessa entidade.

Os pontos de situação deverão conter informações sobre operações em curso, forças no terreno, vítimas,
danos, vias de comunicação afetadas, redes e infraestruturas, avaliação de necessidades e perspetivas de
evolução da situação.

4.4.2 - Gestão da informação às entidades intervenientes
Sempre numa perspetiva de linha de comando operacional única, as comunicações
para as entidades intervenientes são sempre emanadas da CMPC, que asseguram um fluxo de
informação continua de forma a assegurar que todas as entidades intervenientes no PMEPCM
mantenham níveis de prontidão e envolvimento.
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Gestão da Informação
Coordenação

Responsável: COS/COM/CMDT BVM

Entidades Intervenientes

CMM/SMPC
CMPC
CDOS Coimbra
Agentes Proteção Civil
CDOS Coimbra
Juntas Freguesia
Organismos e Entidades de Apoio

Entidades Intervenientes de Entidades responsáveis pelas redes de transporte, distribuição de
energia e comunicações
Apoio
Prioridades de ação

Receção, processamento e avaliação de toda a informação
proveniente dos intervenientes na operação, com o objetivo de
obter o ponto de situação.
Receção, processamento e avaliação de toda a informação
proveniente dos intervenientes na operação, com o objetivo de
obter uma perspetiva da evolução futura da situação emergente.
Assegurar a correta distribuição de informação às entidades
intervenientes no plano.
Analisar e tratar outras informações relevantes.

Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação

O fluxo de informação entre o SMPC e as entidades intervenientes destina-se a assegurar que todas elas
mantêm um elevado nível de prontidão, envolvimento e articulação.

O contacto com as entidades intervenientes no PMEPCM deverá ser feito preferencialmente através da
CMPC, caso estas estejam presentes. No caso de tal não acontecer, ficará o SMPC responsável pela
transmissão do fluxo de informação até estas entidades.

As entidades intervenientes no PMEPCM disponibilizam toda a informação técnica, relativa às suas áreas
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de atuação, à CMPC e ao SMPC.

Os Pontos de Situação facultados pelas entidades intervenientes no PMEPCM deverão ser enviados com
uma periodicidade máxima de 12 horas á CMPC.

O processo de tomada de decisão por parte da CMPC é baseado em todos os contributos dos
intervenientes na operação.

4.4.3 - Gestão de informação pública
A informação a ser prestada à população é sempre emanada da CMPC, através da
Autoridade Municipal de Proteção Civil, sendo difundida através de rádio, sirenes, avisos e
editais, por avisos sonoros e instruções difundidas por altifalantes dos veículos das forças de
segurança e corpos de bombeiros, redes sociais, ou, ainda, pessoalmente, através dos
membros das unidades locais de proteção civil ou outros voluntários, de forma a garantir que a
população seja avisada e mantida informada durante a ocorrência, de modo a que possa
adotar as instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais convenientes.
Em relação aos Órgãos de Comunicação Social, serão realizadas pela Autoridade
Municipal de Proteção Civil, conferências de imprensa, com estabelecimento de horários
concretos, para as quais serão previamente convocados os órgãos de comunicação social locais
e regionais conforme listagem em anexo, garantindo a informação do ponto de situação, as
ações em curso, as áreas de acesso restrito, as medidas de autoproteção, os locais de reunião,
de acolhimento provisório ou de assistência, os números de telefone e locais de contacto para
informações, receção de donativos e inscrição para serviço voluntário e as instruções para
regresso de populações evacuadas.

Gestão da Informação Pública
Coordenação
Entidades Intervenientes

Responsável: Diretor do PMEPCM- Presidente da CMM
CMM/SMPC
Agentes Proteção Civil
CMPC
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CDOS Coimbra
Juntas Freguesia
Órgãos de Comunicação Social
Prioridades de ação

Assegurara que a população é informada da situação que levou à
ativação do PMEPC de modo a que possa adotar as medidas de
autoproteção mais convenientes.
Assegurar a divulgação da localização dos pontos de reunião
(ZACAP), contactos úteis, listagem de desaparecidos, mortos e
feridos, zonas condicionadas e outras instruções tidas como
oportunas.
Divulgação de medidas de autoproteção à população.
Organizar, preparar e divulgar a todos os Órgãos de Comunicação
Social a informação necessária, briefings periódicos e conferências
de imprensa.
Assegurar a atualização de informação a ser disponibilizada via web
no site do município.
Preparar os modelos de comunicados de acordo com o constante
neste documento (Parte III).

Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação
O Diretor do PMEPCM é responsável pela gestão da informação pública, coadjuvado pela CMPC e SMPC.

É necessário manter o fluxo de informação entre as entidades participantes do PMEPC e o Diretor do
PMEPCM para garantir uma uniformização da informação a difundir.

É da competência do Diretor do PMEPCM, Presidente da CMM, assegurar a participação nas conferências
de imprensa, ou delegar essa competência no Vice-Presidente da CMM.

As conferências de imprensa serão realizadas em local a designar, sendo que é preferencial que sejam
realizadas em local próximo à reunião da CMPC.

Os comunicados à população, a difundir pelos OCS, deverão esclarecer os munícipes sobre os efeitos da
ocorrência que levaram à ativação do PMEPC, meios empenhados no terreno e orientações quanto aos
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números de contacto preferenciais, indicação da localização das ZCAPs, locais de acesso condicionado e
medidas de autoproteção a adotar para a ocorrência em causa.

Alternativamente à utilização dos OCS, os avisos e comunicados às populações deverão ser feitos através
da utilização de vários meios, em separado ou em simultâneo, com a utilização de sirenes localizadas nas
corporações de bombeiros (BVM), através de avisos sonoros e instruções difundidas pelos altifalantes que
equipam as viaturas das forças de segurança e corporações de bombeiros ou pessoalmente através das
Juntas de Freguesia e SMPC.

Os briefings aos OCS deverão ser efetuados com a periodicidade de 6 horas, salvo indicação em contrário,
e contemplarão o ponto de situação global referente à totalidade da zona de intervenção municipal.

Os comunicados a difundir pelos OCS deverão ter por base os modelos definidos no PMEPCM.

4.5 – Confinamento e/ou Evacuação de populações
Atendendo à magnitude de uma determinada ocorrência ou iminência de ocorrência
de acidente grave ou catástrofe, poderá vir a existir movimentação/evacuação de pessoas e
outros seres vivos nas zonas afetadas ou com previsibilidade de serem afetadas e o seu
consequente alojamento temporário.
A evacuação das populações de áreas, localidades ou edificações, é proposta pelo
Comandante das Operações de Socorro e validada pela Autoridade Municipal de Proteção
Civil.
A tarefa de orientar a evacuação e a movimentação das populações, quer seja de
áreas, de localidades ou de edificações, é da responsabilidade das forças de segurança.
Após a identificação das zonas de sinistro e de apoio, o tráfego rodoviário em redor do
teatro de operações é reencaminhado pelas forças de segurança, de modo a não interferir com
a movimentação das populações a evacuar, nem com a mobilidade das forças de intervenção.
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Aquando da decisão de evacuação são criadas barreiras de encaminhamento de
tráfego e pontos de controlo, que se destinam a prestar assistência aos evacuados e a manter
o fluxo da movimentação em direção às áreas e centros de alojamento.
A nível do PMEPCM existem dois níveis de evacuação de populações:
Evacuação primária: correspondente à primeira evacuação da população afetada, para
um local de segurança nas imediações da área afetada. Estas áreas de evacuação primária são
Pavilhão Municipal, Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Mira, as sedes das Juntas de
Freguesia, ou outro local indicado pela CMPC ou pelo COS coordenado e articulado com o
Presidente da Câmara Municipal/COM. Estas zonas são definidas por Zonas de Concentração
Local (ZCL).
Evacuação secundária: corresponde à evacuação da população afetada das ZCL para as
ZCAP ou Abrigos Temporários (AT), onde se poderá garantir as suas necessidades básicas.
No caso de o número de pessoas evacuadas ser reduzido, poderá recorrer-se, sempre
que possível a empreendimentos hoteleiros na área do município e aos AT. No caso de existir
um grande número de pessoas evacuadas, haverá a necessidade de se arranjar o alojamento
nas ZCAP, definido pela área logística- Apoio Logístico às populações.
O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas é controlado pelas
forças de segurança, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego.
Diferenças e finalidades das ZCL, AT e ZCAP:
Zona de Concentração Local- Zona ampla e de referência nas imediações da área
afetada, mas ausente de risco imediato para a população. A ZCL poderá ser campos de futebol,
pavilhões, igrejas, sede de Juntas de Freguesia, ou seja, locais de fácil acesso e referenciação
para a população.
Abrigo Temporário- Será uma área com as mesmas finalidades de uma ZCAP, mas em
menor escala. Ou seja, quando for necessário alojar uma pequena quantidade de população
deslocada por períodos superiores a 12 horas e com melhores condições em termos de
necessidades básicas que uma ZCL ofereça.
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Zona de Concentração e Apoio à População- A finalidade, valências e
operacionalização das ZCAPs estão definidas pela área de intervenção de logística- Apoio
Logístico às Populações.

Confinamento e/ou evacuação

Entidades Intervenientes

Entidades Intervenientes de Apoio

Prioridades de Ação

CMM
Forças Segurança
BVM
INEM
CDOS Coimbra
Juntas Freguesia
Escuteiros
IPSS
Empresas de Transporte Coletivo
Orientar e coordenar as operações de movimentação das
populações, decorrentes das evacuações.
Difundir junto das populações recomendações de evacuação,
por intermédio da área de intervenção da Gestão da
Informação Pública.
Definição dos itinerários de evacuação.
Definição das ZCL a serem utilizadas.
Definição dos AT a serem utilizados, se necessário.
Garantir o condicionamento das vias de circulação de modo a
não afetar o movimento da população evacuada.
Garantir a evacuação primária para as ZCL.
Avaliar a necessidade de ativação da AT.
Avaliar a necessidade de evacuação secundária.
Garantir a evacuação secundária para as ZCAP.

Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação
A evacuação será proposta pelo COS ao Diretor do PMEPCM.
A orientação da evacuação e a coordenação da movimentação das populações é da responsabilidade da
GNR com o apoio dos APCs municipais.
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Para definição das zonas a evacuar, deverá fazer-se uma estimativa da população a movimentar, o
método de aviso à população, o transporte utilizado e vias a serem utilizadas para evacuação.
Após definição das zonas a evacuar, o acesso e tráfego deverá ser controlado pela GNR.
A definição das ZCL e AT disponíveis e a utilizar será feito pela CMPC, com base nas instalações disponíveis
para acolher a população evacuada.
A população evacuada deverá dirigir-se para as ZCL definidas.
Se a situação assim o exigir, a população poderá ser transferida das ZCL para os AT.
É da competência da GNR definir os itinerários de evacuação a utilizar a partir das ZCL, tendo em conta a
situação.
A evacuação secundária a partir das ZCL ou AT para a ZCAP será garantida pelos meios de transportes
afetos às empresas de transporte coletivos destacadas para o efeito.
A evacuação de pessoas com mobilidade reduzida será apoiada pela corporação dos BVM
É da competência do SEF o controlo sobre a movimentação ilícita de estrangeiros nos grupos evacuados
O suporte logístico em termos de água, alimentação e agasalhos desta movimentação será apoiado pela
área de intervenção de Apoio Logístico às populações.
Quando estiverem garantidas as condições de segurança das áreas evacuadas, o regresso das populações
será coordenado pela GNR.

4.6 - Manutenção da Ordem Pública
A manutenção da ordem publica é uma competência das forças de segurança, pelo
que o estabelecimento de procedimentos e instruções de coordenação, bem como a
identificação dos meios e das responsabilidades dos serviços, agentes de proteção civil,
organismos e entidades de apoio, quanto à segurança de pessoas e bens e ao controlo do
tráfego, é essencial para a prossecução dos objetivos desta atividade.
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Em caso de acidente grave ou catástrofe, o acesso às zonas de sinistro e de apoio é
limitado às forças de segurança existentes no município, devendo esta criar barreiras e outros
meios de controlo, com a colaboração dos serviços e entidades especializadas.
As Forças de Segurança exercem atividades de controlo de acesso ao Teatro de
Operações, garantindo a segurança dos meios humanos afetos ao socorro, apoio à população,
proteção de infraestruturas dos meios humanos afetos ao socorro, apoio à população,
proteção de infraestruturas críticas em articulação com outras entidades previstas neste
plano. As Forças de Segurança, dependendo da ocorrência, devem estabelecer os perímetros
de segurança e garantir a segurança das zonas adjacentes, que serão definidos pelo COS.
No que diz respeito a infraestruturas sensíveis e indispensáveis às operações de
proteção civil, tais como hospitais, centros de saúde, escolas, entre outras, são da
responsabilidade das forças de segurança a sua salvaguarda e segurança.
Manutenção de Ordem Pública
Coordenação

Responsável: Forças de Segurança

Entidade Interveniente

Forças de Segurança

Entidade Interveniente de Apoio

CMM

Prioridades de Ação

Assegurar a manutenção da ordem pública.
Proteção de bens e pessoas, impedindo roubos e pilhagens.
Garantir a segurança de infraestruturas sensíveis, de acordo com
a avaliação prévia que determine a necessidade de tais medidas
de segurança.
Proteção das áreas e propriedades abandonadas e/ou que
sofreram colapso, as quais podem estar sujeitas a que ou outras
atividades criminosas.
Garantir a segurança e o condicionamento de acessos aos Postos
de Comando e áreas anexas, ZCL, AT, ZCAP a pessoas
autorizadas.

Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação
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A manutenção da ordem pública é competência primária das Forças de Segurança.
É da competência das Forças de Segurança vigiar as zonas evacuadas, com o objetivo de proteger a
propriedade privada e impedir roubos ou pilhagens.
As Forças de Segurança garantem o tráfego rodoviário em direção às zonas de sinistro, efetuando as
eventuais alterações à circulação a que houver necessidade, e garantem a manutenção de ordem publica
com as suas forças de intervenção. As Forças de Segurança poderão criar barreiras ou outros meios de
controlo, bem como corredores de emergência.
Compete ainda às Forças de Segurança garantir a segurança física de pessoas e bens nas zonas afetadas.
As empresas de segurança privada poderão colaborar com as Forças de Segurança, nos termos da lei e nos
espaços a si consignados, nomeadamente estabelecimentos industriais e comerciais.
A área de intervenção de Manutenção da Ordem Pública, deverá prever e coordenar a sua atividade e
colaboração com as outras áreas de intervenção.

Perímetros de segurança em teatro de Operações
Perímetro de Segurança- Separação física de local espaço ou zona, assegurada ou não por elementos das
Forças de Segurança, que visa reduzir, limitar ou impedir o acesso de pessoas, veículos ou outros
equipamentos a locais onde não estão autorizados a permanecer.
As Forças de Segurança garantem o condicionamento, controlo e acesso a pessoas e veículos à zona
afetada e às zonas envolventes à zona do sinistro (ZA, ZRR, ZCAP, ZCL e AT).
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4.7 – Serviços Médicos e Transporte de Vítimas
4.7.1 - Evacuação e tratamento hospitalar
Face a uma emergência com elevado número de vítimas, as primeiras equipas a
prestar socorro poderão ficar responsáveis pelas tarefas de evacuação primária para os postos
de triagem que forem estabelecidos. Compete ao COS identificar e informar a direção do plano
relativamente à quantidade previsível de meios complementares necessários para triagem,
assistência pré-hospitalar e evacuação secundária das vítimas, mobilizando-os para o efeito.
Será utilizada a estrutura hospitalar de Coimbra, Aveiro e Figueira da Foz.
Compete à direção do plano a identificação dos meios a solicitar e, em coordenação
com o INEM, o estabelecimento da ligação aos hospitais de evacuação, prestando as
informações pertinentes sobre o tipo de ocorrência e o número potencial de vítimas. O INEM,
através de meios próprios enviados para o local, pode montar e gerir postos de triagem, de
assistência pré-hospitalar e de evacuação secundária, em estreita articulação com o diretor do
plano.

4.7.2 – Emergência Médica
O INEM é a entidade competente na “coordenação de todas as atividades de saúde em
ambiente pré-hospitalar, a triagem e evacuações primárias e secundárias, a referenciação e
transporte para as unidades de saúde adequadas, bem como a montagem do posto Médico
Avançado (PMA)” *, pelo que os serviços médicos e transporte de vítimas em ambiente préhospitalar são da sua responsabilidade. Deverá existir sempre uma interligação entre o INEM,
a Autoridade de Saúde e os demais organismos e entidades de apoio.
Existem dois tipos de evacuação médica, o transporte de vítimas e o transporte de
cadáveres:
Evacuação Primária- evacuação médica da zona do sinistro para as zonas de triagem
de vítimas
Evacuação secundária- evacuação médica da zona pós-triagem da zona de triagem
para as unidades de saúde
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Transporte de vítimas- compreende o transporte das vítimas (ilesas ou ligeiras), desde
o local de triagem até à ZCL, AT ou ZCAP
Transporte de Cadáveres- compreende o transporte das vítimas cadáveres, da Zona do
Sinistro ou das Zonas de Triagem até às Zonas de Receção de Cadáveres.
Poderão existir dois tipos de cenário:
Cenário 1- Em que as consequências que levaram à ativação do PMEPCM não obrigam
a que seja ativado um posto de triagem físico, sendo que as vítimas são deslocadas
diretamente da Zona do Sinistro para as unidades hospitalares
Cenário 2- As consequenciais do evento obrigam a que seja criado um posto de
triagem físico por parte das entidades intervenientes, para estabilização e posterior evacuação
secundária para as unidades hospitalares.

_____________________
*Diretiva Operacional Nacional Nº1-DIOPS Ponto 30 alínea e)

SERVIÇOS MÉDICOS E DE TRANSPORTE DE VÍTIMAS
Coordenação

Responsável: INEM (pré-hospitalar) e Administração
Regional de Saúde (hospitalar)

Entidades Intervenientes

Entidades Intervenientes de Apoio

Prioridade de Ação

INEM
Autoridade de Saúde
BVM
Cruz Vermelha Portuguesa
Centro de Saúde de Mira
Centro Hospitalar de Coimbra
Centro Hospital de Aveiro
Centro Hospitalar da Figueira da Foz
Garantir a prestação de cuidados médicos de
emergência na zona do sinistro, com triagem,
estabilização e transporte das vítimas para as
unidades de saúde.
Coordenação das ações de saúde pública,
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nomeadamente
o
controlo
de
doenças
transmissíveis e da qualidade dos bens essenciais
(alimentação, água, medicamentos entre outros).
Estabelecer áreas destinadas a triagem das vítimas.
Assegurar
a
montagem,
organização
e
funcionamento de Postos de Triagem e Postos
Médicos Avançados.
Caso seja necessário, assegurar a montagem e
operacionalização do hospital de campanha do
INEM.
Efetuar o registo das vítimas desde o TO até à
Unidade de Saúde de destino: Hospital ou Unidade
de Saúde.
Organizar o fornecimento de recursos médicos.

Procedimentos e Instruções específicas de Coordenação
O INEM coordena toda a ação de prestação de socorro pré-hospitalar.
A triagem primária será efetuada no local pelos meios afetos ao INEM, BVM presentes no TO sob
coordenação do INEM.
O INEM poderá montar postos de triagem e assistência pré-hospitalar de acordo com a necessidade,
promovendo a triagem das vítimas e a evacuação secundária em articulação com os demais serviços.
A montagem dos postos de triagem e PMAs poderá ser apoiada pelos BVM.
A localização dos Postos de Triagem e PMAs caberá ao INEM sendo que será o mais próximo possível
das zonas afetadas, tendo em conta as distâncias de segurança.
O transporte das vítimas é coordenado pelo INEM e será apoiado pelos BVM presentes no TO.
O transporte de vítimas ilesas ou com ferimentos ligeiros será coordenado pela CMPC, onde
eventualmente poderão ser utilizados os serviços CMM.

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
Praça da República 3070-304 Mira
proteccao.civil@cm-mira.pt

95

96
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

Os cadáveres identificados como tal serão encaminhados para a Zona de Reunião de Mortos (ZRnM),
onde aguardarão a confirmação médica do óbito se esta ainda não tiver sido feita no TO.
A Autoridade de Saúde Municipal deverá articular-se com o INEM, de forma a potenciar todos os meios
do Sistema Nacional de Saúde, com o objetivo comum de minimizar os efeitos do acidente grave ou
catástrofe ou situação que tenha levado à ativação do PMEPCM.

4.7.3 – Apoio Psicológico
O apoio Psicológico imediato e continuado a prestar, a populações afetadas por uma
determinada ocorrência, deverá ser dado por técnicos competentes para o efeito.
O INEM é a entidade responsável pela coordenação do apoio psicológico imediato às
vítimas, apoiando-se nas entidades que possuam valências nesta área, o apoio continuado será
da coordenação do Instituto da Segurança Social- Coimbra. Os referidos apoios poderão ser
prestados ao nível do TO e ao nível das estruturas de apoio secundário (ZCL, AT e ZCAP).
Numa situação de acidente grave ou catástrofe poderão surgir três tipologias de
vítimas:
•

Vítimas Primárias- Vítimas diretamente resultantes da situação de emergência em
causa

•

Vítimas Secundárias- Familiares ou amigos das vítimas primárias

•

Vítimas Terciárias- Operacionais dos APCs, dos organismos e entidades de apoio
envolvidos nas operações em curso.
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Apoio Psicológico
Coordenação

Responsável: INEM (apoio imediato), ISSCoimbra (apoio
continuado)

Entidades Intervenientes

INEM
Instituto Segurança Social de Coimbra
CMM- Ação Social Local

Entidades Intervenientes de Apoio

Cruz Vermelha Portuguesa
IPSS com área de atuação no município

Prioridade de Ação

Garantir o apoio psicológico às vítimas primárias e
secundárias do sinistro.
Garantir o apoio psicológico às vítimas terciarias.
Assegurar o apoio psicológico imediato no TO e nas ZCAP.
Assegurar o apoio psicológico continuado às vítimas.
Coordenar os mecanismos de evacuação das vítimas
primárias e secundárias para as ZCL, AT, ACAP ou outras áreas
a definir pela entidade coordenadora.

Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação
O INEM coordena toda a ação de prestação de apoio psicológico imediato às vítimas da situação de
emergência em curso.
O Instituto de Segurança Social- Centro Distrital de Coimbra, coordena a ação de prestação de apoio
psicológico de continuidade às vítimas.
O apoio psicológico às vítimas primarias e secundarias será efetuado nas ZCL, AT, ZCAP ou noutras áreas
definidas pela entidade coordenadora para o efeito.
O apoio psicológico às vítimas terciárias será efetuado pelos profissionais das próprias entidades e em
instalações apropriadas para o efeito, sendo que em caso de carência de meios este apoio poderá ser
garantido por psicólogos de outras entidades destinadas ao efeito.
O apoio psicológico de continuidade a realizar nas ZCAP é coordenado pelo Instituto de Segurança Social
de Coimbra e será apoiado pelas equipas de IPSS e outras entidades com equipas de psicólogos, de acordo
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com a capacidade e disponibilidade de meios.
O apoio psicológico às vítimas secundárias, que se encontram nas Zonas de Reunião de Mortos, deverá ser
igualmente considerado.

4.8 - Socorro e Salvamento
São estabelecidos os procedimentos e instruções de coordenação, bem como
identificação dos meios e das responsabilidades dos serviços, Agentes de Proteção Civil,
organismos e entidades de apoio, quanto às atividades de socorro, busca e salvamento de
vítimas, que podem incluir a extinção de incêndios, o escoramento de estruturas, o resgate ou
desencarceramento de pessoas, a contenção de fugas e derrames de produtos perigosos, etc.
As intervenções iniciais face a um acidente grave ou catástrofe cabem,
prioritariamente, às forças mais próximas do local da ocorrência ou que apresentam missão
específica mais adequada. De acordo com a legislação aplicável, o chefe da primeira equipa de
intervenção assume a função de comandante das operações de socorro. De imediato, deve
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.
As informações recolhidas devem ser comunicadas aos seus Centros de Coordenação
ou de Operações e ter em conta o disposto na tabela de gravidade constante na Diretiva
Operacional Nacional 1/2007-Declaração 97/2007 (Estado de alerta para as organizações
integrantes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro), em que o grau de
gravidade das ocorrências é tipificado por uma escala de intensidades (residual, reduzida,
moderada, acentuada, crítica).
A decisão quanto ao momento em que a fase de emergência estabilizou cabe ao
comandante de operações de socorro, em articulação com o diretor do plano.
A transferência de comando pode acontecer para satisfazer as necessidades do Teatro
de Operações, quando:
•

A organização deste amplia ou contrai
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•

A responsabilidade primária de gestão do incidente muda entre entidades, quando o
incidente se torna mais ou menos complexo

•

Existe rotatividade normal de pessoas
Sempre que exista transferência de comando deverá ocorrer um briefing para o

próximo Comandante e uma notificação a todo o pessoal informando que uma mudança de
comando está a ter lugar.

Socorro e Salvamento
Coordenação
Entidades Intervenientes

Entidades Intervenientes de Apoio

Prioridades de Ação

Responsável: COS, CMDT BVM
BVM
GNR
INEM
Cruz Vermelha Portuguesa
CMM
ICNF
Sapadores Florestais
Assegurar a minimização de perdas de vidas e bens, através da
coordenação das ações de busca e salvamento decorrentes do
sinistro.
Assegurar a constituição de equipas no âmbito das valências de
socorro e salvamento e garantir a sua segurança.
Avaliação das áreas afetadas onde deverão ser desencadeadas
as ações de busca e salvamento.
Planear e executar o socorro às populações.
Propor a definição das zonas prioritárias nas áreas afetadas
pelo sinistro.
Supervisionar e enquadrar operacionalmente eventuais
equipas de salvamento oriundas de organizações de
voluntários.
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Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação
As ações de busca e salvamento seguem o Sistema de Gestão de Operações integrantes do DIOPS.
O Chefe da primeira força integrante do SIOPS a chegar ao local da ocorrência assume o comando da
operação e garante a construção de um sistema evolutivo de comando e controlo da operação.
A decisão de desenvolvimento da organização do comando das operações é da responsabilidade do
comandante das Operações de socorro, tal como constante do SIOPS.
A intervenção inicial cabe prioritariamente às forças mais próximas do local da ocorrência ou às que se
verifique terem uma missão específica mais adequada à situação em causa.
Cada vez que existir uma evolução ou mudança na estrutura de comando, deverá ser feito um briefing ao
próximo Comandante e uma notificação a todos os envolvidos na estrutura de proteção e socorro, tal
como constante no SIOPS.
Os BVM asseguram primariamente as operações que se desenvolvam, nas respetivas áreas de
responsabilidade, podendo atuar em regime de complementaridade nas restantes.
A GNR participa nas operações com valências de busca e salvamento, em ambiente urbano, cinotécnica,
1ª intervenção no combate a incêndios florestais, análise e deteção de zonas contaminadas.
A CMM disponibiliza meios, recursos e pessoal para apoio, de acordo com as suas competências.
O ICNF colabora em missões de apoio, busca e salvamento de acordo com as suas competências.
Os Sapadores Florestais participam nas ações de combate a incêndios florestais.
A decisão de términus da fase de emergência caberá ao COS em articulação com o Diretor do PMEPCM.
Terminada a fase de emergência, deverá proceder-se à desmobilização dos meios não essenciais à fase da
recuperação.

4.9 -Serviços Mortuários
Em cenários com elevado número de vítimas, a recolha e o depósito de cadáveres são
tarefas muito sensíveis que devem ser realizadas através de procedimentos rigorosos, visto ser
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uma situação de grande relevância, em aspetos que se prendem com a investigação forense,
quando, face ao tipo de ocorrência, haja necessidade de a realizar. Esta tarefa deve ser
controlada pelas Forças de Segurança que, para tal, colaboram com a Autoridade de Saúde de
nível municipal.
Os cenários possíveis agrupam-se em dois níveis:
a) Cenário com um número reduzido de vítimas- Não é necessário a ativação de
estruturas de reunião de mortos (Zona de Reunião de Mortos (ZRnM) e
Necrotérios Provisórios (NECPRO). As vítimas mortais são transportadas
diretamente para as morgues das Unidades Hospitalares mais próximas
(Centro Hospital e Universitário de Coimbra e Centro Hospitalar de Aveiro).
b) Cenário com um elevado número de vítimas- É necessário recorrer-se a
instalações temporárias de reunião de mortos (ZRnM) e uma vez que a
capacidade das morgues das Unidades Hospitalares não é suficiente para
albergar as vítimas mortais, é necessário a ativação de Necrotério Provisório
(NEcPro).
A recolha deve ser feita para Locais de Reunião de Vítimas Mortais identificados no
plano, onde será preenchido uma base de dados com os elementos disponíveis de
identificação. Esta Base de dados poderá ser relacionada com ligações espaciais em termos
cartográficos, sendo possível identificar o local onde foram retiradas as vítimas mortais.
Para a deposição de cadáveres, caso exista um elevado número de vítimas mortais,
poderá existir a necessidade de operacionalização de estruturas temporárias de Reunião de
Mortos (ZRnM) e Necrotério Provisório: estas zonas podem ser estruturas fixas temporárias
como por exemplo os Pavilhões de Desportos ou Capela Mortuária de Mira (até o limite de 20
mortos).
Estes locais deverão ser previamente estabelecidos pela Autoridade de Saúde a nível
municipal.
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Serviços Mortuários
Coordenação

Responsável: Ministério Público (coadjuvado técnica e
operacionalmente pelo Instituto Nacional de Medicina
Legal e Ciências Forenses)

Entidades Intervenientes

GNR
Instituto de Medicina Legal de Coimbra ou Aveiro
Polícia Judiciária
Autoridade de Saúde Municipal

Entidades Intervenientes de Apoio

CMM
BVM
Cruz Vermelha Portuguesa
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras

Prioridades de Ação

Assegurar a criação de equipas Responsáveis por
Avaliação de Vítimas mortais (ERAV-m).
Assegurar a constituição de Zonas de Reunião de
Mortos (ZRnM) e Necrotérios Provisórios, onde se
procede à análise da suspeita de crime, identificação
de cadáveres verificação de óbito e autópsia.
Assegurar a integridade das zonas onde foram
referenciados e recolhidos os cadáveres, com vista a
garantir a preservação de provas, a análise e recolha
das mesmas.
Assegurar o correto tratamento dos cadáveres
conforme os procedimentos previstos.
Fornecer à Área de Intervenção de Gestão da
Informação e ao Diretor do PMEPCM listas
atualizadas das vítimas mortais e dos seus locais de
sepultamento.
Assegurar a inventariação dos locais destinados a
sepultamento de emergência.

Procedimentos e Instruções Específicas de Coordenação
O procedimento de mortuária exige a presença de elementos das Forças de Segurança e de um Médico
(designado pela Autoridade de Saúde Municipal).
Estas equipas são designadas por Equipas Responsáveis por Avaliação de Vítimas mortais (ERAV-m).
As ERAV-m, tendo em conta a área de ocorrência, são chefiadas por um representante da GNR e
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constituída por um médico (designado pela Autoridade de Saúde Municipal), por um elemento da Polícia
Judiciária e uma viatura.
As Forças de Segurança encetam os procedimentos internos normais para esta tipologia de situação
(presença de cadáver).
As ERAV-m são acionadas à ordem do Posto de Comando, sendo articulados via Comandante da
Operações de Socorro à qual reportam.
AS ERAV-m são competentes para:
Referenciar o cadáver
Verificar as provas
Verificar o óbito
Articular com o Ministério Público os procedimentos necessários à remoção dos cadáveres ou partes de
cadáveres.
Caso seja localizado um corpo sem sinais vitais e sem tarja negra colocada, o médico da ERAV-m verificará
o óbito e procederá à respetiva etiquetagem em colaboração com os restantes elementos da equipa. Caso
seja detetado indício de crime, o chefe da ERAV-m poderá solicitar um exame a um perito-legal, antes da
remoção do cadáver para o local da ZRnM.
A autorização de remoção de cadáveres ou partes de cadáveres do local onde foram inspecionados até à
ZRnM, havendo ou não suspeita de crime, cabe ao Ministério Público, sob solicitação do chefe da ERAV-m.
É da competência da Força de Segurança, que chefia a ERAV-m, a promoção da remoção dos cadáveres ou
partes de cadáveres, devidamente etiquetados e acondicionados, podendo existir a colaboração de
quaisquer entidades públicas ou privadas para este efeito. Os BVM colaborarão nas operações de
remoção para as ZRnM dentro das suas disponibilidades.
Das ZRnM, os cadáveres transitam posteriormente para os Necrotérios Provisórios (se houver a
necessidade da sua ativação), para que neste, haja a realização de autópsia médico-legal e subsequente
entrega do corpo ou partes de cadáveres aos familiares, com a emissão dos certificados de óbito.
É da competência da CMM providenciar equipamento para os Necrotérios Provisórios, de acordo com as
indicações do Instituto de Medicina Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, nomeadamente,
iluminação, macas, mesas, sacos de transporte de cadáveres, pontos de água e energia.
Deverá ser assegurada a presença de representantes do Instituto de Registos e Notariado nos Necrotérios
para proceder ao assento de óbitos e garantir todas a tramitação processual e documental associada.
O apoio psicológico aos familiares das vítimas será efetuado de acordo com os procedimentos definidos
na Área de Intervenção de Serviços Médicos e Transporte de Vítimas- Apoio Psicológico.
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Os cadáveres que se encontrem em hospitais de Campanha ou PMAs são encaminhados para as ZRnM
desenrolando-se, a partir daí, os procedimentos previstos.
Em relação a vítimas de suposta nacionalidade estrangeira, será acionado nos Necrotérios Provisórios e
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para obtenção de dados para a identificação da mesma.
Os cadáveres ou partes de cadáveres que não forem entregues a pessoas com legitimidade para o
requerer, deverão ser conservados em frio ou inumados, provisoriamente, se necessário, devidamente
acondicionados em sepultura comum, assegurando-se a identificabilidade dos mesmos até à posterior
entrega a familiares para inumação ou cremação individual definitiva.
Os cadáveres que se encontrem nas Unidades Hospitalares decorrentes do acidente grave ou catástrofes
adotam-se os procedimentos habituais de validação de suspeita de crime, identificação de cadáver e de
verificação do óbito. Estes estabelecimentos constituem-se automaticamente com ZRnM pelo que, após
cumprimento das formalidades legais internas e autorização do MP, o cadáver será transportado para o
Necrotério Provisório.
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PARTE III - INVENTÁRIOS,
MODELOS E LISTAGENS
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1. Inventários de Meios e Recursos
1.1 - Meios Municipais
Meios Municipais de Apoio
Quant. Tipo de viatura

Especificações

Contacto

1

Autotanque

9000L

1

Trator Cisterna

3000L

1

VL CI Sapadores

300L

1

Carro grua

20mt

1

Giratórios pneus

2

Retroescavadoras Case

1

Mini Giratória

1

Bob cat

2

Trator 90cv

1

Trator 60cv

3

Carrinha cabine dupla e caixa

2

Carrinha cabine simples e caixa

2

Camião Caixa (Volvo)

1

Carrinha TT

1

Tenda insuflável

4X5X3

1

Tenda montagem rápida

4X5X3

1

Balão insuflável

120

Gradeamento de proteção

60

Separadores Plástico

1

Tanque de abastecimento

1

Autocarro Transporte

27 lugares

1

Carrinha Transporte

18 lugares

2

Carrinhas Transporte

9 lugares

Destroçador/atrelado Meios Ativados pelo COM
destroçador
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1.2 - Meios dos Bombeiros Voluntários
Operacionais
Corpo ativo

55

Quadro Comando

2

Corpo de Bombeiros Voluntários de Mira

Socorro

Transporte Doentes

Combate a incêndios,
desencarceramento,
socorro náutico

Designação

Capacidade

ABSC 01

1 Doente

ABSC 02

1 Doente

ABSC 03

1 Doente

ABSC 04

1 Doente

ABSC 05

1 Doente

ABTM 01

8 Doentes

ABTM 02

8 Doentes

ABTM 03

7 Doentes

VLCI 02

500L

VLCI 04

400L

VLCI 01

1800L

VLCI 03

3000L

VLCI 06

3500L

VLCI 05

3000L

VLCI 01

9000L

VLCI 02

1200L

VOPE 06

400L

OBS.

VCOT 01

Comando

VCOT 02

Comando

VTPT 03

9 lugares

Transporte

VOPE 01
VOPE 02

MOTO4

VOPE 03

MOTO4

VOPE 04

MOTO2

VOPE 05

MOTO2

ERST 01

EMBARCAÇÃO
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GRUPO
MOTOBOMBAS
GERADOR

1.3 – GNR
DESIGNAÇÃO LOCAL

VEÍCULOS COMBATE
INCÊNDIO

VEÍCULOS SERVIÇO
SAÚDE

OUTRAS

PESSOAL

B.V.M

8

9

6 VOPE 2
VCOT VTPT

38 HOMENS
17 MULHERES

DESIGNAÇÃO LOCAL

VIATURAS

VIATURA TT

MOTOS

EFETIVO

GNR

3

0

2

25

RUA BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS

MIRA

1.4 – Autoridade Marítima
Viaturas - 2
Viaturas TT – 2
Moto 4 – 1
Qtd.
1

Tipologia
EAV- Embarcação de alta velocidade

1

Embarcação semirrígida

1

Bote
Recursos Materiais da estação salva-vidas

Qtd.

Tipologia

1

Embarcação salva-vidas “Nossa senhora dos navegantes”

1

Embarcação semirrígidas

1

Bote

Autoridade Marítima - Capitania

6

Militares na Capitania do Porto de Aveiro

Autoridade Marítima- Comando
Local da Polícia Marítima

3

Graduados

20

Agentes

3

Homens Guarnição da Embarcação SalvaVidas

Autoridade Marítima- Estação
Salva Vidas de Aveiro
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1.5 - Outros Meios de Apoio
Dumper
Trator
Junta
Freguesia de
Mira

Praça
República

Carrinha
da Dupla

Destroçador/Atrelado
Cabine

Carrinha 4X4
Trator

Caixa

Caixa
Destroçador/Atrelado

Retroescavadora

1

Junta
Retroescavadora
Freguesia do Rua dos LibóriosSeixo
Seixo
Trator Cisterna

1

Junta
Freguesia dos
Carapelhos

Rua 31 dezembro

Trator

918342061
3000L
1

Junta
Freguesia
Praia de Mira

Rua Comissão
Melhoramentos

Fernando
Oliveira

Travessa Cónego
Trator Cisterna
Zagalo nº17 3070545 Seixo

Arsénio
Oliveira

Rua
Padre
Trator Cisterna
Camarinha nº36
3070-508 Cabeças
Verdes

António
Oliveira

Rua Principal nº78
Trator Cisterna
3070—702 Barra

José Ferro

Rua
Monteiro Trator Cisterna
nº41
3070-041
Casal S. Tomé

10000L

Fernando
Manco

Rua de Cima nº74 Trator Cisterna
3070-242
Lentisqueira

3000L

Trator
Carrinha

967043186

Destroçador/Atrelado/
910823033
com Pá
7 lugares (Caixa)
5000L

3000L

231452575

6000L

963049268

917562269
231455297
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Manuel
Ribeiro

Trator Cisterna

3000L

914767003

Urbino
Perdigão

Trator Cisterna

3000L

231458077

João
Laranjeiro

Trator
e
Retroescavadora
e giratória

1

967019158
231472999

3000L

936054300
917504672

Omnimira

Rua Padre da Trator Cisterna
Graça nº246 3070509 Seixo

João Cuco

Retroescavadora

1

José Vieira

Retroescavadora

1

Quitérios
Filhos

e

Retroescavadora

1

Mingatos
Filhos

e

Pá Carregadora

1

Leal e Soares

Pá Carregadora

8

Etnic World

Pá Carregadora

2

Petronilho

Retroescavadora

1

1.6 - Pavilhões Desportivos
Pavilhões Desportivos
Local

Entidade Detentora

Contacto

Portomar

Clube Domus Nostra

231452413

Mira

Câmara Municipal

231458493

Cabeças Verdes

CerciMira

231489560

1.7 - Meios de abrigo (alojamento de emergência)
Meios de Abrigo
Nome

Local

Contacto

Capacidade

Responsável
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Residencial Canhota

Mira

Residencial Senhora Conceição

Praia de Mira

Residencial do Mar

Ptraia de Mira

Hotelaria Lago Real

Lagoa

Aparthotel Miravillas

Praia de Mira

Hotel Maçarico

Praia de Mira

Casa da lagoa

Lagoa

Hostel

Praia de Mira

Bungalows Parque Municipal

Praia de Mira

Bungalows Orbitur

Praia de Mira

Bungalows Lodge Park

Praia de Mira

Bungalows Vila Caia

Lagoa

Casa da Sagrada Família

Praia de Mira

1.8 - Meios de transporte
Meios de Transporte
Firma

Sede

Contacto

Caraterísticas do material

TRANSDEV

Coimbra/Mira

231458412

Autocarros Diversos em Passageiros
Termos de lotação

OMNIMIRA

Rua Padre José da 936054300
GraçaCabeças 917504672
Verdes

Camiões de
Tonelagem

Diferentes Basculantes

Transcenteal

Rua do Centeal

Camiões de
tonelagem

diferente Basculantes

Camiões de
tonelagem

diferente Basculantes

Camiões de
tonelagem

diferente Basculantes

963074141

Manuel Oliveira Zona Industrial de
e Filhos
Mira
João M. Laranj. Barra
Santos

967019158

OBS.

1.9 – Morgues
Morgues
Local

Coveiro

Contacto
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Mira
Praia de Mira

1.10 - Funerárias
Funerárias
Local

Designação

Contacto

Febres

A.F. Catarino e Carvalho, Lda

231461105 / 231469069

Cantanhede

A.F. Julio C. Loureiro, Unip, Lda

231429753

Tocha

A.F. Oliveira-Pereirões

231443893

Funer. Ant. Fernandes Oliv. Uni. L

231441403

A.F. Julio C. Loureiro, Unip, Lda

231441366

Caniceira

A.F. Julio C. Loureiro, Unip, Lda

231441780

Montouro

Ag. Funerária Montouro

234751601

Murtede

António Simões Boiça e Filhos Lª

231204517

Portomar

Ag. Fun. Cúcio Colaço e Filha, Ldª

231452173 / 917231268

Aljuriça-Cadima

Ag. Fun. de S. Pedro

231411405 / 933429424

Mira

Funerária Diogo Ribeiro

Leitões

Griné e Filhos
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1.11 - Áreas sensíveis
1.11.1 - Estabelecimentos Ensino
JARDINS DE INFÂNCIA
JI

Nº

AUXILIARES

ALUNOS

AÇÃO

COORDENADOR(A)

MORADA COORDENADOR

TELEFONE

EDUCATIVA
Carapelhos

25

Maria Clara
Troca
Ana Teresa
Vieira
Ana Teresa
Tomásio

Maria C. Dias

Casal S.
Tomé

20

Tânia
Cartaxo
Anabela
Alves
Eliana Neves

Conceição Jorge

Lentisqueira

16

Helena
Braguês
Célia Heleno
Anabela
Manco

Graça Parada

Mira
25 (D)
20(E)

Portomar

24

Maria
Conceição
Teixeira
Rita Cainé
Ana Maria
Seixas
Alice Reigota
Celine Neves
Conceição
Teixeira
Maria Isabel
Maranhão
Rosa Pito
Dina
Garrucho

917395261

Manuela Rocha
Fany

Fernanda
Lourenço

Beco das Olarias nº22 3070541 Seixo

965653657
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Praia de
Mira
20 (G)
19 (H)

Totais

Adriana
Domingues
Cristina
Fraga
Isaura
Miranda
Susana
Teixeira
Lucília
Saborano

Paula Arvins
Áurea Lote

169

9

1º CICLO ENSINO BÁSICO
Ano
2018/2019

Alunos

Funcionários

Docentes

Carapelhos

35

Isabel
Gonçalves
Beatriz
Arrais

2
Marco António
Preciosa Cruz

Casal S. Tomé

28

Maria
Fátima Vida

2
Hélder Jesus
Ana Oliveira

Lentisqueira

42

Clidia
Azeiteiro
Vânia Gordo

2
Pedro Repas
Rosário Manco

Mira

74

Erotilde
Pacheco
Helena Carla
Santos

Portomar

34

Maria
Celeste
Oliveira
Marilia Lau

2
Vera manco
Paula Madaleno

Praia de Mira

71

Maria
Carmo
Santos
Paula Vieira
Cristina João
Oliveira

4
Fátima Barata Feio
José Simões
Luís Lourenço
Cristina Ferreira

Lagoa

30

2
Vera
Tomásio

2
Ana Almeida
Márcia

Nome e Morada
Coordenador

Contacto

4
Manuela Parada
Carla Antunes
Fernando Pleno
Luís Balseiro
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Eduarda
Perdiz
Seixo

20

Maria
Manuela
Maranhão
Raquel
Monteiro

Rosa Vinhas
Augusto Miranda

2º E 3º CICLO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
Ano
2018/2019

EB 2º Ciclo

ES/3º Ciclo Dra. Maria
Cândida

Totais

254

514

768

44

131

175

--

9

9

15
(3 estão na UEEA)*

28

43

231458537

231258512

Fernando Rovira

Fernando Rovira

(Diurno) Alunos
Docentes
Total
A.A.E. e Admin
Assistentes Operacionais
Contacto Escola
Coordenador
Contacto
Morada

*Unidade de Ensino Especial Estruturado
1.11.2 - IPSS
Ano
2018/2019

Alunos

Funcionários

Coordenador

Morada

Contacto

Obra Frei Gil

24

21

Gonçalo
Mendes

Rua Marquês pombal
Edifício Girassol Bloco B
1º T
3070-327 Mira

969065364

Obra promoção
Casa da criança

44

9

Andreia
Catarino

Av. 25 abril Mira 3070301 Mira

231451282

Cerci-Mira

118

50

Eduardo
Barreira

Rua dos Claros Cabeças
Verdes 3070-504 Seixo

231489560

Centro Bem-Estar
Infantil Seixo

66

13

Sandra
Miranda

Rua da Floresta nº211
3070-604 Carapelhos
Rua da Creche Cabeças
Verdes Seixo 3070-499
Mira

231452561/
916445670
(est.)
969050516
(pessoal)

Total

258

88
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1.11.3 - Lares de Terceira Idade e Centros de dia
TODOS OS CENTROS POSSUEM A VALÊNCIA DO APOIO DOMICILIÁRIO
Ano
2018/2019
Associação Social e Paroquial
de Mira- Lentisqueira

Idosos

Idosos
Residentes

Funcionários

21

---

7+ (2 POC)

Contacto

231455523

Horário

8:30-17:30h

---

28

32

Centro Social e Paroquial do
Seixo
Horário
Unidade Paroquial de Apoio
Social da Praia de Mira

9h-17:30h

---

14
Idosos
OBS. Nº Crianças
Protocolado ATL
20

---

8:30h-17:30h

---

30

64

Horário
Associação Idosos Mirense

16 (horário diurno)
2 (horário noturno)

231452896

10

231402065

54
231458367

Horário

8:30h-17:30h

---

1.11.4 - Instalações desportivas
Freguesia

Campos de
Futebol

Piscinas

Pavilhões
gimnodesportivo

Mira

1

1

2

Seixo

2

--

1

Carapelhos

1

--

--

Praia de Mira

2

--

--

1.11.5 - Centro (s) de saúde
Sede do Concelho
Médicos

Enfermeiros

Radiologistas

Admin/Aux

Téc. Saúde Amb.

Este pessoal está distribuído pelas Extensões como se indica abaixo
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Freguesia de Mira:
Extensão

Médicos

Enfermeiros

Radiologista

Admin/Aux

Téc. Saúde Amb

Enfermeiros

Radiologista

Admin/Aux

Téc. Saúde Amb

Enfermeiros

Radiologista

Admin/Aux

Téc. Saúde Amb

Radiologista

Admin/Aux

Téc. Saúde Amb

Mira
Lentisqueira

Freguesia de Seixo:
Extensão

Médicos

Freguesia de Carapelhos:
Extensão

Médicos

Freguesia de Praia de Mira:
Extensão

Médicos

Enfermeiros

Praia
Barra

1.11.6 - Unidades comerciais
Designação

Local

Intermarché

Mira

Pingo Doce

Mira

Paradi

Mira

Intermarché

Praia de Mira

Coviran

Praia de Mira

Spar

Praia de Mira

Eurocompras

Seixo

Meu Super

Praia de Mira

Amanhecer

Praia de Mira

Área

Responsável

Contacto
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1.11.7 Instituições Bancárias
Instituições Bancárias
Designação

Localização

Área

Lotação

CGD-Mira

Mira

455

35

Millenium BCP-Mira

Mira

218

30

C.C. Agrícola Mutuo- Mira

Mira

170

15

Deutche Bank-Mira

Mira

180

30

C.C. Agrícola Mútuo-Praia Mira

Praia de Mira

150

30

1.11.8 Telecomunicações
Designação

Localização

Responsável

Contacto

Contacto eletrónico

Gabinete
Coordenação e
assuntos Altice
Potugal (PT)

Av. Fontes
Pereira de
Melo, 40 1069300 Lisboa

Dr. Francisco
Rosado (oficial de
ligação)

+351 968 098 329
+351 215 008 207

f-rosado-santos@telecom.pt

André Figueiredo

+351 215 001971

andre.figueiredo@telecom.pt

1.11.9 - Complexos/Zonas Industriais
Polo I
Lote

Firma

Objetivos

Contacto

1
2

Guarda Mateus

TCM

3
4

Pascoais, Oliveira e
Fresco

Carpintaria

5

Irmãos Rocha, Lda.

andaimes

6

Tecplasnova

reciclagem e
transformação de
plástico

7

Canecão

Vending/Serviços e
distribuição de
máquinas automática

231452850
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8
9

Leal & Soares

Transformação de
madeiras

231452350

14

Maçaricos

Armazém de Azeitona

231472115

15

Eurocampas

Transformação de pedra

231452038

16

Tábua Moura
Carpintarias

Carpintaria

17

Inocêncio e Parada

Transformação de pedra

231452573

18

Ventura, Sereno e
Anacleto

Serralharia

231452681

19

DOM- Carlos Miranda

Fabrico de botas,
calçado e vestuário de
pesca

20

Basílio Oliveira - Banco

21

José Maranhão

Paletes de madeira

Tecplasnova

Reciclagem, tratamento e
comercialização de
plásticos

231488390/963829609

Serralharia

231452681

10
11
12
13

22
23
24
25
26

Ventura, Sereno e
Anacleto

27

Labirinto Brilhante

28

Seixo - Mármores

Transformação de pedra

231452106/962584222

29

Leal & Soares/SIRO

Transformação de
madeiras

231452350

30

Euro- Campas

Transformação de pedra

231452038

31

Leal & Soares

Transformação de
madeiras

231452350

32

Municipio de Mira

Empréstimo Leal &
Soares

231452350

1.11.10 – Órgãos de Comunicação Social
Jornais

Email

Contacto

Voz Mira

vozdemira@gmail.com

917484471

Jornal de Mira

jornaldemira@gmail.com

918050126

Rádio Mira

radiomira@outlook.pt

925455896
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Diário Coimbra

marta.santos@diariocoimbra.pt
ricardo.busano@diariocoimbra.pt

917585443
969392421
239 499 900
239 499 931

Diário As Beiras

jot.alves162@gmail.com
redaccao@asbeiras.pt

962108037,
239 980 280

Auri Negra

jornal@aurinegra.pt
carolinaleitao@aurinegra.pt
jornal.aurinegra@gmail.com

963854986
231 469 090

Noticias de
Coimbra

fernandomoura@noticiasdecoimbra.pt
info@noticiasdecoimbra.pt

239 481 604

Centro Lusa

jlsousa@lusa.pt
mcosta@lusa.pt
centro@lusa.pt

217116500

O Ponto

comercial@oponto.net
geral@oponto.net

914705014
234 793 430

On Centro

geral@on-centro.pt
geral@on-coimbra.pt
agenda@on-centro.pt

933075555

Rádios

Email

Contacto

Vagos FM

radiovagosfm@gmail.com
geral@vagosfm.com

926430054
234 793 405

Regional

radioregional.publicidade@gmail.com
geral@radioregional.pt

220 188 815

Regional do
Centro

radioregionaldocentro.estudios@gmail.com 239 942 188

Top FM

geral@topfm.pt

234480077
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Zona Industrial- Polo 1
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Zona Industrial – Polo 2

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
Praça da República 3070-304 Mira
proteccao.civil@cm-mira.pt

123

124
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

Polo II
Lote

Firma

Objetivos

6

Litoral Regas

Sistemas de Regas

7

Centrolub

Lubrificantes e anticongelantes

DOM

Fabrico de botas,
calçado e vestuário de pesca

17

Madeiseixo

Carpintaria

10

Lineve

Materiais de Construção

17

SOPREM

Comércio e Tratamento de
Madeiras

18

Lineve

Materiais de Construção

Mirapack

Fabrico e comércio de sacos e
embalagens em cartão e
plástico

Soprem

Comércio e tratamento de
madeiras

Tecplasnova

Reciclagem e transformação de
plástico

Artimira

Transformação de vdiro

Contacto

8
9
10

19
22

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
40

DOM

Fabrico de botas, calçado e
vestuário de pesca
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1.11.10- Postos de abastecimento de combustível, distribuidores de gás em garrafa
Freguesia de Mira
Localização

Designação

Capacidade
Gasóleo

Gasolina

Gás

Mira (E.N.109) Rua
Afonso Costa

Galp
(Viúva
Borralho &
Filhos,
Lda.)

60.000

50.000

30 garrafas

Oleiras (E.N. 109)

Galp
(Fresco &
Gomes)

70.000

43.000

10 garrafas

54.000

48.000

7,8 Ton

Matadouro (E.N.234)
Rua Teófilo Braga
(e.N.109)
Telf. 967017278

Distrimira
REPSOL

100 garrafas-13Kg
6 garrafas 37Kg
15Acetleno
30-CO2
20 Ox. Medicinal e
300XIndustrial

Rua das Flores- Mira
Telm. 918486884

António
Paulo
Apol.
Simões
ESSO Gás

200 garrafas-13Kg
100 garrafas 11 Kg
45 garrafas 45Kg

Rua do Fidalgo nº42
Portomar
Telem. 917596676

José
Apolinário,
Unipessoa
l, Lda.
GALP- Gás

10.000
(Aquecimen
to)

500 garrafas 13Kg
100 garrafas 11Kg
50 garrafas 45Kg

Freguesia do Seixo
Localização

Designação

Seixo

BP
(Soutilha e
Loureiro)

Rua Isabel Vaz, 53Seixo
Telm. 914746575

João Cruz
Ribeiros
BP- Gás

Capacidade
Gasóleo

Gasolina

Gás

25.000

20.000

11 garrafas

500 garrafas 13Kg
40 garrafas 45Kg
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Freguesia de Praia de Mira
Localização
Largo da Barrinha

Designação

Capacidade
Gasóleo

Gasolina

Gás

18.000

28.000

40 garrafas

Galp
(Borralho
& Filhos)

2. Lista de Contatos da Comissão Municipal Proteção Civil
Organismo

Representante

Morada

Telefone

e-mail

Autoridade
Municipal
Proteção Civil

Raul Almeida

Praça da República 3070-304
Mira

965257079

raul.almeida@cm-mira.pt

Vice-presidente

Nelson Maltez

Praça da República 3070-304
Mira

965257068

nelson.maltez@cm-mira.pt

Comandante
Operacional
Municipal

Angelo Lopes

Rua Dr. Manuel Faim 3070558 Mira

919062280

angelo.lopes@cm-mira.pt

Serviço
Municipal
Proteção Civil

Angelo Lopes

Rua Combatentes G. Guerra,
42 3ºDt 3070-367 Mira

919062280

angelo.lopes@cm-mira.pt

Guarda
Nacional
Repúblicana

Luís Pereira

Óscar Moreira da Silva 3070330 Mira

231489500

pereira.lmc@gnr.pt

Autoridade de
Saúde

Alice Melo

Rua Bombeiros Voluntários de
Mira 3070-331 Mira

966134449

alice.melo@srscoimbra.minsaude.pt

Autoridade
Marítima Local

Luciano Oliveira

Capitania Porto Aveiro
Forte da Barra - Apartado 5
3834-908 Gafanha da
Encarnação

Ass.
Bombeiros
Voluntários de
Mira

Vítor Madail

Rua Bombeiros Voluntários de
Mira 3070-331 Mira

231480670

presidente@bvmira.pt

Bombeiros
Voluntários de
Mira

Nuno Pimenta
(Com)

Rua Bombeiros Voluntários de
Mira 3070-331 Mira

231480670

comandante@bvmira.pt

Bombeiros
Voluntários de
Mira

João Maduro (2º
Com)

Rua Bombeiros Voluntários de
Mira 3070-331 Mira

231480670

maduro@bvmira.pt

Centro Saúde
de Mira

Fernando
Barreto

Rua Corgo da Moita, 37, 3070331 Mira

917611225

fbarretomira@sapo.pt

234397230
916352408

capitaoporto.aveiro@marinha.pt
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Junta
Freguesia de
Mira

Artur Fresco

Praça da República 3070-304
Mira

231480670

presidente@jf-mira.pt

Junta
Freguesia da
Praia de Mira

Francisco
Reigota

Rua Comissão
Melhoramentos, Praia de Mira
3070-800 Mira

910823033

reigota.francisco@gmail.com

Junta
Freguesia do
Seixo

Tiago Cruz

Rua Cónego Zagalo n. 110
3070-524 Mira

231480670

jfseixo@seixo.net

Junta
Freguesia dos
Carapelhos

Gabriel Pinho

Rua 31 de Dezembro 3070601 Mira

967043186

jfcarapelhos@sapo.pt

Gabinete
Tecnico
Florestal

Cristina Ferreira

Praça da República 3070-304
Mira

231480670

gtf@cm-mira.pt

Serviço Local
Segurança
Social

Teresa Marques

Avenida 25 de Abril 3070-000
Mira

231480670

Teresa.C.Marques@segsocial.pt
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3. Modelos
Relatório Final de Situação de Emergência

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
RESERVADO

1 - Localização
Freguesia:

Lugar:

Coordenadas: Lat:

Long

2 - Ocorrência
Tipo/ Natureza da ocorrência
Alerta:

Entidade:

Data hora:

Posto Comando:

Breve descrição da Ocorrência

Causas

Observações

Vagas de Frio
Ondas de Calor
Ventos Fortes
Secas
Cheias e/ou Inundações
Inundações e Galgamentos Costeiros
Tsunamis
Movimentos de Massa em Vertentes
Destruição de Praias e Sistemas Dunares
Acidentes Rodoviários
Acidentes Fluviais/Marítimos
Transporte Terrestre de Mercadorias Perigosas
Incêndios Urbanos
Colapso de Túneis, Pontes e Infraestruturas
Incêndios Florestais
Outra
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3. Meios Intervenientes nas operações
Entidade

Nº Operacionais

Nº Veículos

Outros Meios

Total
4. Eficácia dos meios de resposta
Entidade

Eficácia
Muito Boa

Boa

Satisfatória

Observações
Pouco
Eficiente

Nada
Eficiente

5. Danos Humanos
População

Feridos
Ligeiros

Fem

Graves

Morto
s

Evacuados

Desalojados

Desaparecidos

Criança
(0-12 anos)
Jovem
(12-18 anos)
Adulto
(18-65 anos)
Idoso
(> 65 anos)

Masc

Criança
(0-12 anos)
Jovem
(12-18 anos)
Adulto
(18-65 anos)
Idoso
(> 65 anos)
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Totais
6. Danos Animais
Espécie

Mortos

Feridos

Observações

Destruídos

Danos Graves

Danos Ligeiros

Total
7. Danos Edifícios
Tipo

Nº

Causas

Nº

Causas

Nº

Causas

Habitações
Industrias
Comercio
Hotéis
Escolas
Outros
Totais
8. Danos Vias Comunicação
Tipo de Via

Destruídas

Danificadas

Destruídos

Danificados

Interrompidas

Observações

AE
IC
EN
EM
Outra
9. Danos Veículos
Tipo de Veículo

Observações

Pesado Mercadorias
Pesado Passageiros
Ligeiro Mercadorias
Ligeiro Passageiros
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Motociclos
Outros

10. Danos Infraestruturas de distribuição
Tipo de Via

Destruídas

Danificadas

Quantidade
(ha, Km, nº),

Local

Interrompidas

Observações

Rede Agua
Rede Saneamento
Rede Elétrica
Rede Comunicações
Outra
11. Danos Ambientais
Tipo de Via

Observações

Rede Hídrica
Espaços Florestais
Fauna
Flora
Outra

12. Necessidade de Socorro/assistência Requerida
Tipologia

Sim

Não

Nº Pessoas Afetadas

OBS.

Assistência Médica
Evacuação Médica
Hospital/Hospitais
Centro Saúde
Postos de Socorro
Postos de Triagem
Alimentação/Água
Abrigos
Alojamento
Vestuário
Meios de Transporte
Combustível e Lubrificantes
Equipamentos ou Viaturas Especiais
Material Sanitário
Manutenção e/ou reparação de
equipamentos ou viaturas
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Apoio Psicológico
Apoio Social
Outros

13. Realojamento
Local Realojamento

Nº

14. Apreciação Global Operações
Descrição

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Constrangimentos

Coordenação Institucional
Comando Operacional
Articulação entre
Entidades
Integração Grupos
Reforço
Comunicações
Logística
Gestão Informação
Evacuações
Ordem Publica
Outra

15. Ações de Reabilitação
Realizadas (Breve descrição)

Previstas (Breve Descrição)
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16. Estimativa Custos
Danos

Custo

17. Comentários Finais

18. Responsável Elaboração Relatório
Data Hora

Assinatura
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Modelo de Requisição
Para garantir o fornecimento de bens e serviços externos

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

Data____/____/________
Hora___h:___min
Entidade Requisitada:
Produto/Equipamento/Serviço
Quantidade:
Finalidade
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

O Responsável

__________________________
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Modelo de Comunicado
A divulgação de informação à população poderá ser feita através de comunicado difundido
pelo sítio institucional, redes sociais, bem como através de outros meios previstos no presente
plano.

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
COMUNICADO OPERACIONAL __/20__

No seguimento da informação recebida da _________________________________________,
destaca-se, para o período compreendido ___________________________ (Data Hora):
Situação de alerta:
(…)

Efeitos espectáveis:
(…)
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Mira recomenda à população a tomada das
necessárias medidas de prevenção e precaução, tomando especial atenção:
(…)
Acompanhe o evoluir da situação em www.cm-mira.pt
Qualquer situação anormal deverá ligar para os seguintes números de telefone:
112- Linha nacional
231 480 670 – Bombeiros Voluntários de Mira
915 673 663– Serviço Municipal de Proteção Civil
Mira, __ de ____________ de 20___
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SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
COMUNICADO Nº____/20____
Ponto de situação e Evolução da Ocorrência

Data e Hora de Emissão: DD MMM AAAA/HH:MM
TIPO DE OCORRÊNCIA
[Entidade que emite o comunicado] vem por este meio informar os munícipes,
relativamente a [tipo/natureza do acontecimento] que se registou a [hora e local].
De acordo com as informações de que dispomos, a situação teve origem [referência às causas
e circunstâncias da situação], tendo resultado [efeitos/consequências].
Neste momento, decorrem as operações de resposta à situação, envolvendo diversos meios, a
saber [referência aos meios e/ou entidades envolvidas], estando desta forma as vias
[referência às vias interditas] com acesso interdito.
Recomenda-se à população [principais orientações/procedimentos que devem ser adotados
pela população].
Com base na avaliação efetuada, prevê-se [evolução da situação].
O desenrolar das operações continuará a ser acompanhado, sendo emitido um novo
comunicado caso se justifique.

[data e hora do comunicado]
[Identificação do responsável]
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ANEXOS
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Anexo I
Cartografia de suporte às operações de emergência de Proteção Civil
Todas as coberturas cartográficas enunciadas estão convertidas para Geodatabase, com
inserção de campos específicos na base de dados, que permitem um maior desenvolvimento
em todas as tarefas em que o município se encontra envolvido;
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Anexo A
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Anexo B
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Anexo C
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Anexo D
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Anexo E
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Anexo F

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
Praça da República 3070-304 Mira
proteccao.civil@cm-mira.pt

145

146
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

Anexo G
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Anexo H
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Anexo I
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Anexo J
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Anexo K
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Anexo L
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Anexo M
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Anexo O

SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA
Praça da República 3070-304 Mira
proteccao.civil@cm-mira.pt

154

155
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DE MIRA

Anexo P
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Anexo Q
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Anexo II
Programa de medidas a implementar para a prevenção e mitigação dos riscos identificados e
para a garantia da manutenção da operacionalidade do plano

1. PROGRAMA DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA A PREVENÇÃO E
MITIGAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS
Nesta secção são identificadas as estratégias a implementar para a mitigação dos riscos,
identificado neste documento, que poderão ter uma maior probabilidade de ocorrer.
Riscos Naturais
Incêndios Florestais

•

Manutenção dos pontos de água de combate a incêndios florestais;

•

Vigilância e deteção de incêndios florestais, reforço dos pontos de vigia e manutenção
das patrulhas móveis;

•

Medidas de silvicultura preventiva como a limpeza de matos e redução do material
combustível, construção de aceiros, utilização do fogo controlado, poda e desbaste,
compactação do combustível, criação/manutenção dos caminhos florestais que irão
facilitar o acesso dos meios terrestres no combate a incêndios e ainda poderão
funcionar como corta fogos;

Cheias e Inundações

•

Limpeza e desobstrução de valetas e outros canais de escoamento, que impeçam a
acumulação de águas pluviais.

•

Manutenção e reparação de eventuais desmoronamentos das margens de linhas de
água, de forma a evitar obstruções ou estrangulamentos das mesmas.

•

Reflorestação de áreas ardidas, uma vez que estas áreas possuem uma menor
capacidade de retenção de águas pluviais, ficando assim sujeitas a arrastamento de
materiais para as linhas de água.
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•

Aumentar as áreas com coberto vegetal, ao longo dos cursos de água, de forma a
favorecer a infiltração de água no solo.

Ventos fortes, tornados e ciclones

•

Previsão e monitorização das condições atmosféricas;

•

Recomendações à população.

•

Verificar/reparar telhados, portas e janelas;

•

Fixar todos os objetos que possam ser levados pelo vento;

•

Desobstrução e limpeza de vias;

•

Apoio à população em localidades isoladas.

Erosão Costeira/Transgressão Marinha

•

Previsão e monitorização das condições atmosféricas e da agitação marítima;

•

Recomendações à população;

•

Prevenção e proteção imediata, informação nas áreas limítrofes de acesso a locais
mais sensíveis;
Monitorização das zonas onde se verifica mais o efeito da erosão, verificando as
alterações;
Colocação de equipas de emergência e outros agentes Proteção Civil em alerta

•
•

máximo.

Outras estratégias: Melhorar a capacidade de previsão e projeção de cenários para suporte

fundamentado das decisões mais apropriadas– Estruturas de defesa costeira, ações de
recuperação/fixação dunar- plantação de vegetação, aplicação de paliçadas, reforço do cordão
dunar através da colocação de sedimentos ou outras estruturas em áreas mais afetadas.
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Deslizamentos/desabamentos
•
•
•

Pesquisar indícios de eventuais movimentações;
Fiscalização (monitorização contínua) nas áreas mais suscetíveis a este risco,
especialmente se existir indícios de anteriores movimentações;
Monitorizar as zonas de risco de deslizamento/desabamento, verificando as possíveis
alterações, controlar a drenagem, de forma a evitar a sua acumulação em vertentes e
a saturação do solo ou a erosão.

Outras medidas: reflorestação das vertentes – uma cobertura vegetal de crescimento rápido
irá ajudar à fixação do solo diminuindo deslizamentos ou desabamentos;

Sismos/Tsunamis
•
•
•
•
•

Recomendações à população;
Prevenção e proteção imediata, informação nas áreas limítrofes de acesso a locais
mais sensíveis;
Colocação de equipas de emergência e outros agentes Proteção Civil em alerta
máximo;
Realização de campanhas de sensibilização e ações de formação nesta área;
Realização de exercícios de emergência.

Secas
•
•
•
•
•

Previsão e coordenação de situações de seca que permita manter avisadas as
populações e as entidades;
Campanhas de sensibilização para um uso eficiente da água e da sua preservação;
Reutilização das águas para usos compatíveis, como por exemplo a lavagem de ruas, a
rega, etc.
Restrição ao uso da água – face a uma situação de persistência e agravamento de seca
é necessária a imposição de medidas restritivas de alguns usos da água;
Melhoria da eficiência dos sistemas – é necessário rentabilizar ao máximo os sistemas
de abastecimento de água, reparando fugas, instalando contadores e aumentando a
vigilância dos sistemas.

Outras estratégias: Criação de armazenamentos de água, tratamento de efluentes.
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Riscos Tecnológicos

Incêndios Urbanos e colapso de estruturas e edifícios
•
•
•
•
•
•
•

Realização de campanhas de sensibilização e ações de formação na área de segurança
contra incêndios;
Investigação de sinistros, no sentido de apurar as suas causas;
Fiscalizar se as medidas de prevenção e proteção do risco de incêndio são aplicadas
Realizar avaliações regulares aos edifícios com o intuito de verificar a sua segurança;
Demolição controlada, caso não seja possível a recuperação da estrutura;
Realização de obras de reparação/reforço da estrutura que necessitem de ser
reforçadas;
Planeamento de emergência, que permita garantir o sucesso das medidas de
intervenção a adotar em caso de emergência.

Acidentes Industriais
•
•
•
•
•
•

Planear previamente os procedimentos a adotar em caso de emergência;
Realização de exercícios de emergência;
Promover ações de formações nos corpos de bombeiros, relativamente aos
procedimentos a serem adotados em caso de acidente;
Realização de campanhas de sensibilização e ações de formação na área de segurança
contra incêndios;
Investigação de sinistros, no sentido de apurar as suas causas;
Fiscalizar se as medidas de prevenção e proteção do risco de incêndio são aplicadas.

Acidentes Rodoviários

•
•
•
•

Manutenção e reparação da rede viária;
Fiscalização do cumprimento do código da estrada;
Sensibilização da população para o cumprimento do código da estrada e para as
consequências negativas de práticas inadequadas;
Estudar as melhores práticas de socorro às vítimas.
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Derrame de matérias perigosas
•

•

Existem restrições fixadas por lei às circulações destes veículos, no entanto as Câmaras
Municipais podem estabelecer restrições especiais à circulação de veículos de
transporte de mercadorias perigosas, com caráter temporário ou permanente, nas vias
sob a sua jurisdição, devendo para tal proceder a uma sinalização adequada;
Técnicas de intervenção adequadas às ações de socorro e eficiente, de modo a
minimizar os impactos do acidente.

2. PROGRAMA DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA A GARANTIA DA
MANUTENÇÃO OPERACIONALIDADE DO PLANO

O PMEPCM deve ser testado regularmente, pelo que é importante realizar exercícios
que verifiquem a sua operacionalidade, de forma a assegurar um elevado grau de
eficiência e prontidão, por parte de todos os intervenientes no plano. Deve ser testado
através da realização de exercícios e com uma periodicidade máxima de dois anos,
exceto se disposto em contrário em legislação setorial específica, de acordo com o
disposto no n.º 3 do artigo 8.º da Resolução n.º 30/2015, de 7 de maio de 2015.
Quanto à sua natureza, os exercícios realizados poderão ser do tipo: Decisão [tabletop (TTX)], de Postos de Comando [Command Post Exercises (CPX)] ou exercícios à
escala real [Live Exercises (LIVEX)]:

Tipologia
quanto à
natureza

Exercícios
de decisão
(TTX)

Descrição

•

•
•
•
•
Exercícios
de Postos de
Comando

•

Exercícios com cenários transmitidos de forma escrita e/ou verbal,
com vista a avaliar a eficácia de determinados procedimentos, no
âmbito da gestão de emergências, normalmente ao nível da
coordenação e da atribuição de missões especificas aos participantes
Servem para praticar procedimentos já definidos
Não são mobilizados recursos, meios ou equipamentos
Não existe simulação física dos eventos associados ao cenário
São normalmente conduzidos em sala.
Exercícios em que a emergência escolhida para cenário é simulada da
forma mais realista possível, mas sem recorrer à movimentação real
de meios de intervenção.
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(CPX)

•

•

•
Exercícios à
Escala Real
(LIVEX)

•

•

•
•

Nestes casos, deverá ser desenvolvida de forma exaustiva uma
descrição do cenário e deverão ser geradas mensagens e
comunicações que circulam entre os diversos jogadores, com vista a
promover uma dinâmica que permita conduzir o exercício e envolver
os jogadores na emergência simulada, injetando os incidentes
decorrentes do cenário principal.
Os exercícios CPX podem decorrer nos próprios centros de operações
envolvidos (fixos ou móveis), devendo ser utilizados canais reais de
comunicações.
Podem e devem ser utilizados em preparação de um exercício à escala
real.
Os exercícios LIVEX são, muitas vezes, o culminar de um processo mais
prolongado, no qual outros exercícios de menor envergadura foram
conduzidos.
Nestes exercícios, existe mobilização real dos meios e recursos
envolvidos nas ações de resposta, numa linha de tempo também real
ou simulada.
O cenário deve ser o mais próximo possível da realidade
Visam avaliar a capacidade operacional dos sistemas de gestão de
operações nas suas várias valências, assim como a coordenação ao
nível institucional.

(caderno Técnico PROCIV 22- Guia para o Planeamento e Condução de Exercícios no Âmbito da Proteção Civil)
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Os exercícios a desenvolver incluem as seguintes etapas:

2.
CONDUÇÃO
Desenrolar do
exercício

1.
PLANEAMENTO
Orientações para o
exercício

4.
INTRODUÇÃO
DE
CORREÇÕES
Falhas
identificadas
propostas
melhorias

3.
AVALIAÇÃO
Conclusões,
dificuldades
recomendações

O programa de exercícios do PMEPCM deve contemplar os vários cenários que tenham por
base os riscos apresentados neste documento:
RISCO

OBJETIVO EXERCÍCIO
•
•

Incêndios Florestais
•
•

Analisar a capacidade de extinção de um incêndio
Verificar os acessos e a capacidade dos pontos de água
para abastecimento de um elevado número de
viaturas
Avaliar a capacidade dos meios para proceder à
abertura de aceiros de emergência
Testar a capacidade de evacuação da população
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•
•
•
•
•
Cheias e inundações

•
•
•
•
•
•
•

Ventos fortes, tornados e
ciclones

•
•
•
•
•

Erosão
Costeira/Transgressão
marinha

•
•
•
•
•
•
•

Avaliar a capacidade de proceder ao alojamento da
população evacuada
Verificar a capacidade de garantir as necessidades
básicas da população afetada.
Testar a capacidade de bombeamento de água das
zonas inundadas
Testar a capacidade de evacuação da população
Avaliar a capacidade de proceder ao alojamento da
população evacuada
Verificar a capacidade de garantir as necessidades
básicas da população
Desobstruir e reparar as vias afetadas
Assegurar e reparar as vias afetadas
Assegurara o reencaminhamento do tráfego
rodoviários nas zonas afetadas.
Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais
Verificar a capacidade de remover destroços ou
entulhos
Testar a capacidade de inspecionar/reconstruir as
estruturas afetadas
Verificar a capacidade de proceder à realização de
operações que sustenham as estruturas
Avaliar a capacidade de proceder ao alojamento da
população evacuada
Verificar a capacidade de garantir as necessidades
básicas da população afetada
Verificar a capacidade de proceder à suspensão de
fornecimento de serviços
Avaliar a capacidade de proceder à reparação e
restabelecimento do fornecimento de serviços
Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais
Testar a capacidade de inspecionar/reconstruir as
áreas e estruturas afetadas
Verificar a capacidade de proceder à realização de
operações que sustenham as estruturas
Avaliar a capacidade de proceder ao alojamento da
população evacuada, nas áreas junto à costa
Verificar a capacidade de garantir as necessidades
básicas da população afetada
Verificar a capacidade de proceder à suspensão de
fornecimento de serviços
Avaliar a capacidade de proceder à reparação e
restabelecimento do fornecimento de serviços
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•
•
•

Deslizamento/desabamentos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sismos/Tsunamis

•
•
•
•
•
•
•
•

Verificar a capacidade de proceder à estabilização de
vertentes
Avaliar a capacidade de estabilização de emergência
dos edifícios
Analisar a capacidade de proceder à reparação dos
edifícios
Desobstruir e reparar as vias afetadas
Assegurar o reencaminhamento do tráfego nas áreas
afetadas
Testar a capacidade de inspecionar/reconstruir as
estruturas afetadas
Testar os procedimentos de salvamento e
desencadeamento das vítimas
Testar a capacidade de transportar um elevado
número de vítimas para unidades de saúde
Analisar a capacidade de resposta dos serviços de
saúde
Verificar a capacidade de proceder à realização de
operações que sustenham as estruturas
Avaliar a capacidade de proceder à busca e salvamento
da população afetada
Avaliar a capacidade de proceder à instalação de um
posto de triagem das vítimas
Testar a capacidade de evacuação das pessoas para
locais mais seguros
Testar a capacidade de transportar um elevado
número de vítimas para as unidades de saúde
Desobstruir e reparar as vias afetadas
Assegurara o reencaminhamento do tráfego nas áreas
afetadas
Verificar a capacidade de remover destroços ou
entulhos
Testar a capacidade de inspecionar/reconstruir as
estruturas afetadas
Avaliar a capacidade de proceder à reparação e
restabelecimento do fornecimento
Verificar a capacidade de garantir as necessidades
básicas da população afetada.

•

Avaliar e quantificar os danos e materiais

•

Analisar a capacidade de resposta dos serviços de
saúde
Testar a capacidade de evacuação da população

•
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Secas

•
•
•

Controlar as reservas de água, estabelecendo
restrições ao seu uso
Testar a capacidade de proceder ao abastecimento de
água à população
Verificar a capacidade de vigiar a qualidade da água
para consumo humano

RISCO

OBJETIVO
•

Analisar a capacidade de extinção de um incêndio

•

Analisar a capacidade de eliminar de eventuais fontes
de ignição

•

Verificar a capacidade de estabelecer e manter um
perímetro de segurança

Incêndios Urbanos

•

Testar a capacidade de evacuação da população

•

Avaliar a capacidade de proceder ao alojamento da
população evacuada

•

Verificar a capacidade de garantir as necessidades
básicas da população afetada.

•

Verificar a capacidade de proceder à suspensão do
fornecimento de serviços (gás e eletricidade).

•

Analisar a capacidade de extinção de um incêndio

•

Analisar a capacidade de eliminar de eventuais fontes
de ignição

Acidentes Industriais

•

Exercitar a capacidade de resposta dos meios de
socorro perante um acidente

•

Verificar a capacidade de estabelecer e manter um
perímetro de segurança

•

Testar a capacidade de evacuação da população

•

Avaliar a capacidade de proceder ao alojamento da
população evacuada

•

Verificar a capacidade de garantir as necessidades
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básicas da população afetada
•

Verificar a capacidade de proceder à suspensão do
fornecimento de serviço (gás e eletricidade)

• Testar

os

procedimentos

de

salvamento

e

desencarceramento de vítimas
• Avaliar a capacidade de resposta dos meios numa
situação de salvamento em condições topográficas e
mete reológicas adversas
Acidentes

rodoviários

e

• Avaliar a capacidade de proceder à instalação de um

marítimos

posto de triagem das vítimas
• Testar a capacidade de transportar um elevado número
de vítimas para as unidades de saúde
• Analisar a capacidade de resposta dos serviços de
saúde
• Desobstruir e reparar as vias afetadas
• Assegurar o reencaminhamento do tráfego nas áreas
afetadas
•

Avaliar a capacidade de proceder à busca e salvamento
da população afetada

•
Colapso
edifícios

de estruturas

e

Analisar a capacidade de resposta dos serviços de
saúde

•

Verificar a capacidade de proceder à realização de
operações para suster as estruturas

•

Avaliar a capacidade de estabilização de emergência
do edifício

•

Analisar

a

capacidade

de

proceder

à

reparação/demolição do edifício.
• Testar procedimentos especiais de intervenção em
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matérias perigosas
• Impedir o alastramento do derrame da matéria
perigosa
• Averiguar a capacidade de proceder à trafega da
matéria perigosa restante
• Proceder à limpeza e neutralização da matéria perigosa
na zona afetada
Derrame

de

matérias

perigosas

• Avaliar a capacidade de eliminar eventuais fontes de
ignição de modo a impedir a deflagração de um
incendio
• Verificar a capacidade de eliminar fontes de ignição de
modo a impedir a deflagração de um incêndio
• Verificar a capacidade de estabelecer e manter um
perímetro de segurança
• Testar a capacidade de evacuação da população
• Avaliar a capacidade de proceder ao alojamento da
população evacuada
• Verificar a capacidade de garantir as necessidades
básicas da população afetada

No âmbito dos diversos riscos apresentados poderão ser realizados exercícios do tipo TTX, CPX
ou LINEX.
Cada exercício permitirá, no final, realizar uma avaliação e tirar as respetivas conclusões, de
forma a verificar a sua eficácia ou as suas falhas, e quais as alterações necessárias a
implementar, caso seja necessário.
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