
Fevereiro de 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Municipal de Emergência 

de Proteção Civil de Gavião 

Parte II 

Execução 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

1 
Parte II - Execução 

Índice 

 

1.- Estruturas……………. .............................................................................................................................. 3 

1.1– Estrutura da Proteção Civil ...................................................................................................................... 3 

1.2 – Estrutura das Operações ....................................................................................................................... 8 

1.2.1 - Estruturas de Coordenação Institucional ........................................................................................................... 8 

1.2.2 - Estrutura de Direção e Comando....................................................................................................................... 8 

Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) ................................................................................................ 8 

1.2.3 - Coordenação entre CDOS, CMPC e PCO CMPC e CDOS/CCOD ................................................................ 11 

1.2.4 – Estado de Alerta Especial para o SIOPS ........................................................................................................ 15 

2. - Responsabilidades ................................................................................................................................ 16 

2.1 - Responsabilidades dos Serviços de Proteção Civil.................................................................................. 16 

2.2 - Responsabilidades dos Agentes de Proteção Civil .................................................................................... 18 

Corpos de Bombeiros ................................................................................................................................ 19 

Forças de Segurança .................................................................................................................................. 21 

Forças Armadas ........................................................................................................................................ 22 

INEM ....................................................................................................................................................... 23 

Autoridade de Saúde Municipal ....................................................................................................................... 24 

Serviços de Saúde – Centro Saúde de Gavião ...................................................................................................... 25 

Sapadores Florestais ................................................................................................................................................... 25 

Cruz Vermelha Portuguesa ......................................................................................................................... 26 

2.3 - Responsabilidades dos Organismos e Entidades de Apoio .......................................................................... 27 

3. - Organização ........................................................................................................................................ 35 

3.1. - Infraestruturas .................................................................................................................................. 35 

3.1.1. - Infraestruturas Rodoviárias ............................................................................................................................ 35 

3.1.2. - Infraestruturas Ferroviárias ............................................................................................................................ 36 

3.1.3. - Infraestruturas de Transporte Aéreo ............................................................................................................... 37 

3.1.4. - Infraestruturas de Abastecimento de Água .................................................................................................... 39 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

2 
Parte II - Execução 

3.1.5. - Infraestruturas de Saneamento de Águas Residuais ....................................................................................... 42 

3.1.6. - Infraestruturas de Gestão de Resíduos ........................................................................................................... 45 

3.1.7. - Infraestruturas de Telecomunicações ............................................................................................................. 47 

3.1.8. - Infraestruturas de Energia Elétrica ................................................................................................................. 47 

3.1.9. - Infraestruturas de Gás Natural ........................................................................................................................ 48 

3.1.10. - Postos de Abastecimento de Combustível .................................................................................................... 49 

3.1.11. - Áreas Industriais e de Armazenamento ........................................................................................................ 50 

3.1.12. – Outras Infraestruturas………………… …………………………………………………………………...51 

3.1.13. - Equipamentos de Utilização Coletiva .......................................................................................................... 54 

3.2. - Zonas de Intervenção ......................................................................................................................... 72 

3.3. - Mobilização e Coordenação de Meios ................................................................................................... 74 

3.4. - Notificação Operacional ..................................................................................................................... 74 

4. – Áreas de Intervenção ........................................................................................................................... 76 

4.1 – Gestão administrativa e financeira ....................................................................................................... 77 

4.2 - Reconhecimento e Avaliação ............................................................................................................... 81 

4.2.1- Equipa de Reconhecimento e Avaliação de Situação Municipal ............................................................. 81 

4.2.2 - Equipa de Avaliação Técnica Municipal .............................................................................................. 83 

4.3 - Logística………….. ........................................................................................................................... 85 

4.3.1 – Apoio Logística às Forças de Intervenção………….. .......................................................................... 86 

4.3.2 – Apoio Logística às Populações………….. ......................................................................................... 90 

4.4 - Comunicações ................................................................................................................................... 94 

4.5 – Informação Pública.......................................................................................................................... 100 

4.6 – Confinamento e/ou Evacuação .......................................................................................................... 109 

4.7 - Manutenção da Ordem Pública ........................................................................................................................ 116 

4.8 - Serviços Médicos e Transporte de Vítimas .......................................................................................... 118 

4.9 – Socorro e Salvamento ...................................................................................................................... 126 

4.10 - Serviços Mortuários ....................................................................................................................... 130 

 
 

 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

3 
Parte II - Execução 

1. - Estruturas 

1.1 – Estrutura da Proteção Civil 

A estrutura nacional de proteção civil, de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 

3 de julho, alterado e republicado pela Lei nº 80/2015 de 3 de agosto) e o Dispositivo Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro (ANPC, 2010), é constituída por três tipos de órgãos: de direção política, de coordenação política 

e de execução.   

Entidades de direção política - entidades político-administrativas responsáveis pela política de proteção 

civil. Estas entidades são:  

 Primeiro-Ministro (ou Ministro da Administração Interna por delegação do Primeiro-

Ministro) 

 Ministro da Administração Interna - Compete ao Ministro da Administração Interna, no 

exercício de funções de responsável distrital da política da proteção civil desencadear, na 

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

prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso; 

 Presidente de Câmara Municipal - Compete ao presidente da câmara municipal, no 

exercício de funções de responsável municipal da política da proteção civil desencadear, na 

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

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

Órgãos de coordenação política – estruturas não permanentes responsáveis pela coordenação da política de 

proteção civil. Os órgãos de coordenação previstos na Lei de Bases da Proteção Civil são:  

Comissão Nacional de Proteção Civil  

 Órgão de coordenação em matéria de proteção civil, cabendo-lhe, entre outras matérias, 

apreciar as bases gerais de organização e funcionamento dos organismos e serviços que 

desempenham funções de proteção civil e apreciar os planos de emergência.   

Comissão Distrital de Proteção Civil  

 Órgão responsável, a nível distrital, pelo acionamento dos planos distritais de emergência de 

proteção civil e sua elaboração, por promover a realização de exercícios e simulacros, e pelo 

acompanhamento das políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil 

desenvolvidas por agentes públicos.   

Comissão Municipal de Proteção Civil 

 As competências destas comissões são as previstas para as comissões distritais adequadas à 

realidade do município.   
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Órgãos de execução - organismos técnico-administrativos responsáveis pela execução da política de 

proteção civil. Os órgãos de execução previstos na Lei de Bases da Proteção Civil são:  

Autoridade Nacional de Proteção Civil 

 A ANPC tem por missão planear, coordenar e executar a política de proteção civil, 

designadamente na prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, de proteção e socorro 

de populações e de superintendência da atividade dos bombeiros. Serviço Municipal de 

Proteção Civil 

 Órgão que têm por responsabilidade a prossecução das atividades de proteção civil no âmbito 

municipal, nomeadamente, acompanhar a elaboração do PMEPC, inventariar e atualizar 

permanentemente os meios e recursos existentes no concelho, planear o apoio logístico a 

prestar às vítimas e às forças de socorro em situação de acidente grave ou catástrofe, 

promover campanhas de informação e sensibilização e colaborar na elaboração e execução 

de treinos e simulacros.   

 O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) é dirigido pelo Presidente da Câmara 

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

A seguinte figura representa esquematicamente a estrutura nacional de proteção civil definida pela Lei de 

Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, alterado e republicado pela Lei nº 80/2015 de 3 de agosto). 

De modo a clarificar o papel das diferentes entidades, órgãos e serviços que compõem a estrutura municipal de 

proteção civil, descreve-se pormenorizadamente na Tabela 1 as respetivas competências. 
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Figura 1 - Esquema de Estrutura de Proteção Civil de Portugal 
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Presidente da Câmara 

Municipal 

Compete ao presidente da câmara municipal, no exercício de funções de 

responsável municipal da política da proteção civil:  

 Desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, 

assistência e reabilitação adequadas em cada caso;  

 Coordenar os trabalhos a serem desenvolvidos pela CMPC antes, 

durante e após a ocorrência de acidente grave ou catástrofe. 

 Declarar a situação de alerta no todo ou em parte do território 

municipal; 

 Convocar a CMPC. 
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 As competências da CMPC encontram-se integralmente definidas no 

Ponto 2.1. 
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Serviço Municipal de 

Proteção Civil 

(SMPC) 

 

 

 

 

 

 

 Acompanhar a elaboração e atualizar o plano municipal de emergência 

e os planos especiais, quando estes existam;  

 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;  

 Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e 

consequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam 

afetar o município, em função da magnitude estimada e do local 

previsível da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo 

a prevenir, quando possível, a sua manifestação e a avaliar e minimizar 

os efeitos das suas consequências previsíveis; 

 Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes 

ocorridas no município, bem como sobre elementos relativos às 

condições de ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às 

respetivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso 

das ações empreendidas em cada caso;  
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Serviço Municipal de 

Proteção Civil 

(SMPC) 

 Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em 

situação de acidente grave ou catástrofe;  

 Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em 

situação de acidente grave ou catástrofe;  

 Elaborar planos prévios de intervenção e 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 mais adequadas. Propor medidas de segurança face aos 

riscos inventariados;  

 Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 

 Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança; 

 Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, 

preparando e organizando as populações face aos riscos e cenários 

previsíveis;  

 Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, 

dirigidas a segmentos específicos da população alvo, ou sobre riscos 

específicos em cenários prováveis previamente definidos; 

 Fomentar o voluntariado em proteção civil; 

 Coordenar o envio de meios municipais (ou mobilizados pelo 

município) para o(s) teatro(s) de operações;  

 Promover e incentivar ações de divulgação sobre proteção civil junto 

dos munícipes, com vista à adoção de medidas de autoproteção;  

 Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as 

orientações, medidas preventivas e procedimentos a adotar pela 

população para fazer face à situação;  

 Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do 

presidente da câmara municipal ou vereador com competências 

delegadas.  

Tabela 1 - Competências das diferentes entidades, órgãos e serviços que compõem a estrutura municipal de proteção civil 
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 1.2 – Estrutura das Operações 

A nível nacional as operações de proteção e socorro encontram-se enquadradas pelo Decreto-Lei n.º 

134/2006, de 25 de julho, que define o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS). Este consiste 

num conjunto de estruturas, normas e procedimentos de natureza permanente e conjuntural que asseguram que todos 

os agentes de proteção civil atuam, no plano operacional, articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da 

respetiva dependência hierárquica e funcional.  

O SIOPS visa responder a situações de iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, assentando 

o princípio de comando único em estruturas de coordenação institucional, onde se compatibilizam todas as 

instituições necessárias para fazer face a acidentes graves e catástrofes, e em estruturas de comando operacional que, 

no âmbito das competências atribuídas à ANPC, agem perante a iminência ou ocorrência de acidentes graves ou 

catástrofes em ligação com outras forças que dispõem de comando próprio (por exemplo, GNR, Forças Armadas, 

etc.).  

 

1.2.1 - Estruturas de Coordenação Institucional 

A CMPC assegura, a nível municipal, a coordenação institucional, sendo deste modo responsável pela gestão 

da participação operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a desencadear (conforme artigo 11.º 

da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro). De igual forma, a Diretiva Operacional Nacional n.º 1/2010 da ANPC 

(Dispositivo Integrado das Operações de Proteção e Socorro) indica que a CMPC assume, para além da coordenação 

política da atividade de proteção civil de nível municipal, o papel de coordenação institucional. Neste sentido, a 

atividade da CMPC na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe compreenderá igualmente a 

coordenação institucional entre entidades que a compõem, articulando-se ainda ao nível do terreno (teatro de 

operações) com o Posto de Comando Operacional e a nível distrital com o CDOS.  

1.2.2 - Estrutura de Direção e Comando 

Todas as instituições representadas nos centros de coordenação operacional possuem estruturas de 

intervenção próprias que funcionam sob a direção ou comando previstos nas respetivas leis orgânicas. No que respeita 

à ANPC, esta dispõe de uma estrutura operacional própria, assente em comandos operacionais de socorro de âmbito 

nacional e distrital, competindo a esta estrutura assegurar o comando operacional das operações de socorro e ainda o 

comando operacional integrado de todos os corpos de bombeiros.  

Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) 

O Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) tem por principais competências garantir eficácia e 

articulação de todos os agentes de proteção civil que integram o SIOPS, assegurar o comando e controlo das situações 

que pela sua natureza ou gravidade requeiram a sua intervenção e coordenar operacionalmente os comandos distritais 

de operações de socorro. O CNOS é constituído pelo comandante operacional nacional, pelo 2.º comandante 

operacional nacional e 3 adjuntos de operações e compreende a célula de planeamento, operações e informações, e a 

célula de logística.  
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Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) 

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) tem como competências fundamentais no âmbito do 

SIOPS, assegurar o comando e controlo das situações que pela sua natureza, gravidade, extensão e meios envolvidos 

ou a envolver, requeiram a sua intervenção, assegurar a gestão dos meios aéreos a nível distrital, e apoiar técnica e 

operacionalmente o Ministro da Administração Interna e a comissão distrital de proteção civil. O CDOS é constituído 

por um comandante operacional distrital e por um 2.º comandante operacional distrital da ANPC, reportando o 

primeiro ao comandante operacional nacional.  

 

Coordenador Operacional Municipal 

A Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, que define o enquadramento institucional e operacional da proteção 

civil no âmbito municipal, estabelece que todos os municípios deverão possuir um Comandante Operacional 

Municipal (COM) ao qual competirá, no que à resposta operacional diz respeito, assumir a coordenação das operações 

de socorro de âmbito municipal, nas situações previstas no plano municipal de emergência, bem como quando a 

dimensão do sinistro requeira o emprego de meios de mais de um corpo de bombeiros. Sem prejuízo da dependência 

hierárquica e funcional do Presidente da Câmara, o COM mantém em permanência a ligação e articulação com o 

Coordenador Operacional Distrital.  

 

Na seguinte figura encontra-se representado esquematicamente a interligação entre a estrutura de proteção 

civil e a estrutura das operações (de acordo com a Lei n.º 27/2006, de 3 de julho; a Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro; 

o Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho) e na tabela posterior indica-se pormenorizadamente as competências 

previstas para o COM e para a CMPC no âmbito da sua atividade de coordenação institucional.  
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Legenda: 

 

ANPC– Autoridade Nacional de Proteção Civil; CCOD– Centro de Coordenação Operacional Distrital; CCON– 

Centro de Coordenação Operacional Nacional; CDOS– Comando Distrital de Operações de Socorro; CDPC–Comissão 

Distrital de Proteção Civil; CMPC– Comissão Municipal de Proteção Civil; CNOS– Comando Nacional de Operações 

de Socorro; CNPC– Comissão Nacional de Proteção Civil; COM– Coordenador Operacional Municipal; SMPC– 

Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 

 

Figura 2 - Esquema de Articulação da Estrutura de Proteção Civil com a Estrutura das Operações 
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Órgão Competências 

Comissão Municipal de Proteção 

Civil (CMPC) 

 Gerir a participação operacional de cada força ou serviço nas operações 

de socorro. 

 

 

 

 

 

Coordenador Operacional 

Municipal (COM) 

 Assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito municipal, 

nas situações previstas no plano de emergência municipal, bem como 

quando a dimensão do sinistro requeira o emprego de meios de mais de 

um corpo de bombeiros. 

 Comparecer no local do sinistro sempre que as circunstâncias o 

aconselhem. 

 Acompanhar permanentemente as operações de proteção e socorro que 

ocorram na área do concelho.  

 Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à 

articulação de meios face a cenários previsíveis. 

 Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de âmbito 

exclusivamente operacional, com os comandantes dos corpos de 

bombeiros. 

 Dar parecer sobre o material mais adequado à intervenção operacional 

no respetivo município.  

 

 

 

1.2.3 - Coordenação entre CDOS, CMPC e PCO CMPC e CDOS/CCOD 

 

A CMPC terá de coordenar a sua atuação com o (s) Comandante (s) das Operações de Socorro (COS) e, caso 

sejam necessários meios distritais, com o CDOS. A ligação entre a CMPC e o CDOS terá como principais objetivos:  

 Indicar/avaliar o evoluir da situação e garantir a articulação entre as entidades de âmbito municipal e as de 

âmbito distrital e nacional (INEM, Forças Armadas, Instituto de Segurança Social,  

 I.P. - Centro Distrital de Portalegre, entre outras;  

Tabela 2 - Competências das estruturas de coordenação institucional de nível municipal 
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 Indicar ao CDOS quais os meios em concreto que a CMPC poderá ativar de modo a se avaliar a necessidade 

de se acionarem meios adicionais;  

 Definir a informação a fornecer à população e à comunicação social pela CMPC e CDOS, de modo a que 

não seja contraditória. 

 

Importa realçar que a articulação entre a CMPC e o Centro de Coordenação Operacional Distrital será realizada 

através do Comandante Operacional Distrital. Deve-se ao facto do Regulamento de Funcionamento dos Centros de 

Coordenação Operacional (Declaração n.º 344/2008, de 17 de outubro, da Comissão Nacional de Proteção Civil) não 

indicar, no seu artigo 6.º, que os centros de coordenação operacional distrital deverão reunir-se sempre que se 

verifique a declaração de situação de alerta ou o acionamento de um PMEPC num concelho pertencente ao distrito 

(ou seja, em caso de ativação do PMEPCG poderá verificar-se que o CCOD não se encontra reunido). Caberá ainda 

ao CDOS articular-se, através da sua estrutura operacional, com o COS e COM (o CDOS poderá articular-se 

diretamente com os agentes de proteção civil nos casos em que estes tenham sido acionados pelo patamar distrital). 

O representante da CMPC que estabelecerá a ligação com o Comandante Operacional Distrital será o 

Coordenador Operacional Municipal, cabendo a este a coordenação dos meios necessários, bem como informar o 

Presidente da Câmara Municipal sobre as ações adotadas e a necessidade de meios adicionais (a ligação entre COM 

e Presidente da Câmara Municipal deverá ser permanente). No que respeita ao Ministro da Administração Interna, 

este estará em permanente ligação com as várias estruturas de coordenação e comando (CCOD, CDOS e CMPC), 

sendo que no caso da CMPC esta ligação será feita através do Presidente da Câmara Municipal.  

No que respeita às ações no terreno, o SIOPS define o sistema de gestão de operações, que consiste num modo 

de organização operacional que se desenvolve de forma modular de acordo com a importância e o tipo de ocorrência. 

Deste modo, sempre que uma força de socorro de qualquer uma das organizações integrantes do SIOPS seja acionada 

para uma ocorrência, o chefe da primeira força a chegar ao local assume de imediato o comando da operação e garante 

a construção de um sistema evolutivo de comando e controlo da operação. Ou seja, é da responsabilidade do COS a 

decisão do desenvolvimento da organização (recorrer ao auxílio de outras organizações) sempre que os meios 

disponíveis no ataque inicial e respetivos reforços se mostrem insuficientes.  

De modo a apoiar o COS na preparação das decisões e na articulação dos meios no teatro de operações o SIOPS 

institui um novo órgão designado por Posto de Comando Operacional (PCO). Em concreto, são competências do 

PCO:  

 A recolha e o tratamento operacional das informações;  

 A preparação das ações a desenvolver;  

 A formulação e transmissão de ordens, diretrizes e pedidos;  

 O controlo da execução das ordens;  

 A manutenção das operacionalidades dos meios empregues;  

 A gestão dos meios de reserva.  
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O posto de comando operacional é constituído por três células, cada uma com um responsável: célula de 

planeamento, célula de operações e célula de logística. Estas células são coordenadas diretamente pelo COS, o qual 

é assessorado por três oficiais: um adjunto para a segurança, um adjunto para relações públicas, e outro para ligação 

com outras entidades. A implantação do PCO do teatro de operações deve ser tendencialmente feita numa 

infraestrutura ou veículo apto para o efeito.  

A responsabilidade da assunção da função de COS cabe, de acordo com a Diretiva Operacional Nacional 

(DON) - DIOPS n.º1, de 2010, por ordem crescente: 

 Ao chefe da primeira equipa a chegar à ocorrência, independentemente da sua titularidade;  

 Ao mais graduado dos Bombeiros no teatro de operações;  

 Ao Comandante do Corpo de Bombeiros da área de atuação;  

 A um Comandante de Bombeiros designado pelo respetivo CODIS, se a situação o justificar 

e de acordo com a DON n. º1 de 2010;  

 A responsabilidade do comando e controlo de uma operação de proteção e socorro será do 

elemento da estrutura e comando operacional distrital da ANPC, da área de jurisdição, se a situação 

o justificar. 

Em ocorrências de maior dimensão, gravidade ou envolvendo várias das organizações integrantes do Sistema 

Integrado de Operações de Proteção e Socorro, o COS deverá constituir um Posto de Comando Operacional Conjunto, 

como evolução dinâmica de um PCO, acionando-se nestes casos técnicos ou oficiais de ligação das várias 

organizações, para apoio ao COS na redefinição do plano de ação, e representantes das autarquias locais.   

O COS articula-se no Posto de Comando Operacional Conjunto com o COM, estabelecendo este a ligação com 

a organização de proteção civil de nível municipal (CMPC), presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Gavião.  

Por fim, importa referir que o sistema de gestão de operações prevê a sectorização do teatro de operações em 

quatro tipos de zonas:   

 Zona de sinistro – corresponde à área na qual se desenvolve a ocorrência, de acesso restrito, 

onde se encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta, sob a responsabilidade 

exclusiva do posto de comando operacional.  

 Zona de apoio – zona adjacente à zona de sinistro, de acesso condicionado, onde se 

encontram os meios de apoio e logísticos estrategicamente necessários ao suporte dos meios de 

intervenção e/ou onde se estacionam meios de intervenção para resposta imediata em caso de 

necessidade.  

 Zona de concentração e reserva – zona adjacente onde se localizam temporariamente 

meios e recursos disponíveis sem missão imediata, onde se mantém um sistema de apoio logístico e 

assistência pré-hospitalar e onde têm lugar as concentrações e trocas de recursos pedidos pelo posto 

de comando operacional.  
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 Zona de receção de reforços – zona de controlo e apoio logístico, sob a responsabilidade 

do Centro de Coordenação Operacional Distrital da área onde se desenvolvem as operações, para 

onde se dirigem os meios de reforço atribuídos pelo Centro de Coordenação Operacional Nacional 

antes de serem mobilizados para a Zona de Concentração de Reserva no Teatro de Operações.  

 

A seguinte figura apresenta esquematicamente a articulação operacional prevista no PMEPCG entre o 

Comandante das Operações de Socorro, a CMPC e o CDOS 

. 

  

Legenda: 
CDOS– Comando Distrital de Operações de Socorro; CCOD– Centro de Coordenação Operacional Distrital; 
 CMPC– Comissão Municipal de Proteção Civil; COM– Coodenador Operacional Municipal  

*Em alguns casos o COM poderá ser quem se encontra responsável pelo Posto de Comando Operacional, situação em que se articulará 
diretamente com a CMPC ou, caso sejam necessários meios adicionais, com o CDOS 
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Figura 3 - Esquema da Organização e comando do teatro de operações 
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1.2.4 - Estado de alerta especial para o SIOPS 

A Diretiva Operacional Nacional n. º1/ANPC/2007, de 16 de maio, estabelece as regras de referência para a 

ativação do estado de alerta especial para o SIOPS, sendo aplicável às organizações integrantes daquele sistema. No 

âmbito da monitorização e gestão do risco e da emergência o SIOPS inclui dois estados de alerta:  

 O estado de alerta normal, que compreende a monitorização e o dispositivo de 

rotina, estando ativado nas situações que não determinem o estado de alerta especial. Este 

estado de alerta inclui o nível verde. 

 O estado de alerta especial, que compreende o reforço da monitorização e 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, 

colocando meios humanos e materiais de prevenção em relação ao período de tempo e à área 

geográfica em que se preveja especial incidência de condições de risco ou emergência. Este 

estado de alerta inclui os níveis azul, amarelo, laranja e vermelho, progressivos conforme 

a gravidade da situação e o grau de prontidão que esta exige.  

A ativação do estado de alerta especial para o SIOPS assenta numa matriz de risco, a qual é suportada no grau 

de gravidade e no grau de probabilidade associados ao evento. O grau de prontidão e de mobilização dos meios e 

recursos das organizações integrantes do SIOPS é determinado de acordo com o nível de estado de alerta especial 

declarado, sem prejuízo do definido em cada plano e/ou diretiva da ANPC para cada situação em concreto, incluindo 

os meios e recursos de 1.ª intervenção/ ataque inicial. O grau de prontidão e de mobilização é apenas aplicável aos 

meios e recursos a envolver no reforço em cada tipo de ocorrência ou risco, tendo em consideração a área geográfica 

e territorial abrangida. 

A seguinte tabela demonstra o Grau de prontidão e de mobilização associados aos níveis do estado de alerta 

especial para o SIOPS. 

 

Nível do Estado de Alerta Especial Grau de Prontidão Grau de Mobilização (%) 

Vermelho Imediato 100% 

Laranja Até 2 horas 50% 

Amarelo Até 6 horas 25% 

Azul Até 12 horas 10% 

       Tabela 3 - Grau de prontidão e de mobilização associados aos níveis do estado de alerta especial para o SIOPS 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

16 
Parte II - Execução 

 

De acordo com a Diretiva Operacional Nacional n. º1/ANPC/2007, de 16 de maio, a 

declaração/cancelamento do estado de alerta especial para o SIOPS:  

 É da competência do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON);  

 Pode ser determinada com aplicação geral a todo o território nacional, região, área ou local; 

 O presidente da ANPC pode alterar o nível do estado de alerta especial;  

 O comandante operacional nacional pode, em situações de reconhecida urgência e gravidade, 

alterar o nível do estado de alerta especial para o SIOPS, sujeito a posterior e oportuna 

ratificação do presidente da ANPC;  

 Compete ao Comando Nacional de Operações de Socorro da ANPC a transmissão das ordens 

de determinação/cancelamento/alteração.  

De salientar que as diversas organizações integrantes do SIOPS estabelecem, através de regulamentação 

interna, as medidas sectoriais a implementar em cada nível, harmonizadas com o estado de alerta especial para o 

SIOPS. 

2. Responsabilidades 

No âmbito do PMEPCG 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 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. 

 

2.1 - Responsabilidades dos Serviços de Proteção Civil 

 

Câmara Municipal de Gavião 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Disponibilização de meios, recursos e pessoal para a resposta de proteção civil e socorro de acordo 

com a tipologia de operação; 

 Prestar assessoria técnica, científica e apoio logístico no âmbito das valências técnicas de cada 

Departamento municipal ao Diretor do PMEPC e SMPC: 

 Recursos Humanos, Financeiros e Materiais; 

 Obras Municipais e Ambiente; 

 Planeamento e Gestão. Urbanística. 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

17 
Parte II - Execução 

 

 

 

SMPC Gavião 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Difusão de avisos e comunicados à população; 

 Prestar assessoria técnica e apoio à decisão ao 

Diretor do PMEPCG e ao Coordenador 

Operacional Municipal; 

 Colaboração no apoio logístico; 

 Apoiar as ações de evacuação; 

 Coordenar as ações de estabilização de 

infraestruturas, desobstrução de vias, remoção 

de destroços, limpeza de aquedutos e linhas de 

água ao longo das estradas e caminhos 

municipais; 

 Fornecer continuamente os pontos de situação 

nas zonas afetadas ao Diretor do PMEPCG; 

 Promover a sinalização relativa a cortes de 

estradas, decididos em virtude da ocorrência em 

questão, bem como vias alternativas. 

 Avaliar as zonas afetadas e estabelecimento de 

locais de intervenção prioritária; 

 Promover o restabelecimento dos serviços 

essenciais junto dos organismos responsáveis 

(água, eletricidade, gás e comunicações); 

 Promover ações de avaliação de danos e de 

necessidades da população afetada; 

 Promover o transporte de bens essenciais de 

sobrevivência às populações; 

 Promover a sinalização das estradas e 

caminhos municipais danificados, bem como 

vias alternativas. 

 

Juntas de Freguesia / Unidades Locais de Proteção Civil 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Empenhamento de meios humanos no apoio às 

ocorrências no respetivo espaço geográfico, 

para reconhecimento e orientação, no terreno, 

dos meios de socorro envolvidos; 

 Colaboração na divulgação de avisos às 

populações de acordo com as orientações dos 

responsáveis municipais; 

 Recenseamento e registo da população afetada; 

 Colaboração com a Câmara Municipal na 

sinalização de estradas e caminhos municipais 

danificados, bem como na sinalização das vias 

alternativas, no respetivo espaço geográfico; 

 Colaboração com a Câmara Municipal na 

 Colaboração na divulgação de avisos às 

populações de acordo com as orientações dos 

responsáveis municipais; 

 Recenseamento e registo da população afetada; 

 Colaboração com a Câmara Municipal na 

sinalização de estradas e caminhos municipais 

danificados, bem como na sinalização das vias 

alternativas, no respetivo espaço geográfico; 

 Colaboração com a Câmara Municipal na 

desobstrução de vias, limpeza de valetas, 

demolições e remoção de destroços, nos 

aquedutos e linhas de água ao longo das 

estradas municipais do seu espaço geográfico. 
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desobstrução de vias, limpeza de valetas, 

demolições e remoção de destroços, nos 

aquedutos e linhas de água ao longo das 

estradas municipais do seu espaço geográfico; 

 Promover em colaboração com a Câmara 

Municipal a criação de grupos de autodefesa 

dos aglomerados populacionais, dotando-os de 

meios de 1ª intervenção e salvaguardando a sua 

formação. 

 

2.2 - Responsabilidades dos Agentes de Proteção Civil 

Nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil são agentes de Proteção Civil: 

 

 Corpos de Bombeiros; 

 Forças de Segurança; 

 Forças Armadas; 

 Autoridades Marítima e Aeronáutica; 

 INEM e demais serviços de saúde; 

 Sapadores Florestais. 

 

A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais agentes e de harmonia 

com o seu estatuto próprio da intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária e social. 

 

Agentes de Proteção Civil 

Definidos na Lei de Bases de PC APCs Existentes no Município 

Corpos de Bombeiros 
 Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Gavião 

 

 

Forças de Segurança 

 

 Guarda Nacional Republicana 

 Posto Territorial de Gavião 

 

 

Serviços de Saúde 

 

 Centro de Saúde de Gavião 
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Sapadores Florestais 

 APFLOGAV – Associação de 

Produtores Florestais de Gavião 

 APFLOBEV - Associação de 

Produtores Florestais Freguesia 

de Belver 

 

 

Sem prejuízo das atribuições específicas decorrentes da normal atividade de cada agente de proteção civil, o 

PMEPCG como instrumento de planeamento de nível municipal requer que exista uma certa rotina de procedimentos 

entre estes APC’s intervenientes nas operações de socorro que, pela sua especificidade, requeiram medidas especiais de 

reação e cooperação entre Agentes. Tal como dito anteriormente, as duas fases que importa salientar neste plano são as fases 

da emergência e a fase da recuperação. 

 

Para cada uma destas fases os APC’s serão incumbidos de missões específicas no que toca a medidas imediatas de 

resposta, quer no respeitante a funções de suporte de emergência e de recuperação das condições de normalidade. No 

entanto, as estruturas de intervenção destes APC’s funcionam e são empregues sob a correspondente hierarquia prevista 

para cada APC, sem prejuízo da necessária articulação operacional com os postos de comando de diferentes níveis (sejam eles 

municipais, intermunicipais, distritais ou nacionais). De ressalvar que esta articulação e coordenação das ações de emergência 

por parte do nível municipal, não cessa quando a ocorrência é transposta para os níveis superiores, uma vez que o nível 

municipal continua a coadjuvar as operações de emergência de Proteção Civil. 

 

Assim sendo cada APC tem como tarefas na fase de emergência (medidas imediatas de resposta e suporte da 

emergência) e na fase da recuperação: 

 

Corpos de Bombeiros 

Sendo as Corporações de Bombeiros um dos pilares basilares na resposta a situações de emergência, quer pelo seu 

caráter permanente e operacionalidade com áreas e atuação próprias, quer pela preparação técnica e organizacional para 

o exercício das funções de proteção e socorro. Daí que sejam atribuições específicas deste PMEPCG do Corpo de 

Bombeiros do Município de Gavião e sem prejuízo do constante no SIOPS e hierarquias próprias de cada instituição, as 

seguintes funções: 

 

Corpos de Bombeiros 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Avaliação da situação e identificação do tipo de 

ocorrência e transmissão de toda a informação 

relativa à possível gravidade da ocorrência em 

 Desenvolver operações de rescaldo de 

incêndios; 

 Promover ações de desobstrução e limpeza de 
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termos de local, extensão e número potencial 

de vítimas pelos canais de comunicação 

adequados ao COM; 

 Mobilização dos meios próprios necessários à 

intervenção; 

 Desenvolver ações relacionadas com o combate a 

incêndios, o socorro às populações, animais e 

bens em caso de incêndios, inundações, 

desabamentos e, de um modo geral em todos os 

acidentes; 

 Participação na prestação de primeiros socorros 

aos sinistrados, assim como na evacuação 

primária destes sinistrados; 

 Socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 

 Colaboração em ações de mortuária na fase de 

emergência; 

 Colaboração em ações de aviso às populações; 

 Efetivam o apoio em Teatros de Operações, 

envolvendo elementos guia para 

reconhecimento e orientação no terreno no 

caso de necessidade por parte de outras 

corporações de bombeiros de outra área de 

intervenção; 

 Promover o abastecimento de água em caso de 

necessidade às populações; 

 Apoia as Forças de Segurança na evacuação de 

populações e disponibilização de meios próprios 

para a evacuação das populações com 

necessidades especiais. 

vias de comunicação e medidas necessárias à 

normalização da vida da população; 

 Colaboração nas ações de mortuária pós- 

emergência; 

 Promover o abastecimento de água em caso de 

necessidade às populações; 

 Apoiar a reposição da normalidade; 

 Participar na recuperação de infraestruturas; 

 Realizar medidas preventivas a fim de colmatar, 

dentro do possível, a vulnerabilidade que 

provocou a situação de acidente grave ou 

catástrofe; 

 Apoiar o regresso das populações aos locais 

afetados; 

 Apoio logístico às populações e serviços; 

 Colaborar nas ações de sensibilização pública. 
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 Forças de Segurança 

A GNR, como força de segurança presente no Município cumpre as missões que legalmente lhe estão atribuídas, na área 

de intervenção. As missões específicas desta força de segurança contidas neste PMEPCG para as duas fases são as seguintes: 

Forças de Segurança (GNR) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Assegurar a manutenção da ordem, em cada 

uma das zonas de intervenção, salvaguardando a 

integridade das outras entidades e organismos 

empenhados no socorro; 

 Assegurar o isolamento de áreas e 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 de socorro em 

deslocamento para as operações, caso 

necessário; 

 Apoio à evacuação de populações em perigo; 

 Garante da segurança de estabelecimentos 

públicos (tribunais instalações sanitárias) e 

proteção de infraestruturas críticas, fixas e 

temporárias, e de instalações de interesse 

público ou estratégico nacional (centrais 

termoelétricas, transportes, distribuição de 

água, etc.) 

 Proteção da propriedade pública e privada 

contra atos de saque; 

 Empenhamento de meios cinotécnicos na busca e 

resgate de vítimas; 

 Prevenção da criminalidade organizada e a 

prática dos demais atos contrários à lei, em 

coordenação com os serviços de segurança; 

 Colaboração nas ações de mortuária. 

 Assegurar o impedimento de acesso a áreas ou 

zonas acidentadas onde subsista algum tipo de 

risco para a segurança da população; 

 Assegurar a proteção dos bens que fiquem 

abandonados em edifícios evacuados ou 

acidentados; 

 Controle do trânsito nas zonas acidentadas para 

facilitar acesso e trabalho das equipas de 

recuperação; 

 Garantir a segurança nas áreas e centros de 

acolhimento provisório e armazéns de 

emergência. 
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 Forças Armadas 

As Forças Armadas, colaboram neste PMEPCG de acordo com os seus planos próprios, 

hierarquia, disponibilidade de recursos e protocolos elaborados previamente com o Município de Gavião. 

 

                      Forças Armadas 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Fornece apoio logístico às forças de proteção e 

socorro, nomeadamente infraestruturas, 

alimentação e montagem de cozinhas e 

refeitórios de campanha, água, combustível e 

material diverso; 

 Apoio à evacuação de populações em perigo; 

 Disponibilização de infraestruturas para 

operações dos meios aéreos, garantindo apoio 

logístico e reabastecimento de aeronaves, 

quando exequível; 

 Disponibilização de meios terrestres para ações 

de reconhecimento e avaliação e para 

transporte de pessoal operacional; 

 Colaboração em operações de busca e 

salvamento, socorro imediato e evacuação 

primária; 

 Colaboração na disponibilização de bens 

essenciais (alojamento, alimentação, higiene, 

agasalhos, roupas, etc.) indispensáveis às 

vítimas; 

 Colaboração na organização e instalação de 

campos de deslocados, quando necessário; 

 Colaboração no abastecimento de água às 

populações em caso de necessidade imediata. 

 Prestação de apoio logístico às forças de 

proteção e socorro; 

 Recuperar infraestruturas danificadas; 

 Manutenção dos abrigos em campos de 

deslocados e organizar o suporte logístico 

necessário; 

 Apoiar no reabastecimento de água às 

populações. 
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 INEM 

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é o organismo do Ministério da Saúde responsável por 

coordenar o funcionamento, no território de Portugal Continental, do Sistema Integrado de Emergência Médica. Daí advenha 

que as missões do INEM neste PMEPCG sejam: 

 

INEM 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 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; 

 Montagem de postos médicos avançados 

(PMA); 

 Prestação de apoio psicológico às vítimas no 

local da ocorrência com vista à sua estabilização 

emocional e posterior referenciação para as 

entidades adequadas; 

 Assegurar um sistema de registo de vítimas 

desde o TO até às unidades de saúde de destino; 

 Colaboração nas ações da mortuária; 

 Garantir a articulação com todos os outros 

serviços e organismos do Ministério da Saúde, 

bem como com os serviços prestadores de 

cuidados de saúde, ainda que não integrados no 

Serviço Nacional de Saúde. 

 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; 

 Montagem de postos médicos avançados 

(PMA); 

 Prestação de apoio psicológico às vítimas no 

local da ocorrência com vista à sua estabilização 

emocional e posterior referenciação para as 

entidades adequadas; 

 Assegurar um sistema de registo de vítimas 

desde o TO até às unidades de saúde de destino; 

 Colaboração nas ações da mortuária; 

 Garantir a articulação com todos os outros 

serviços e organismos do Ministério da Saúde, 

bem como com os serviços prestadores de 

cuidados de saúde, ainda que não integrados no 

Serviço Nacional de Saúde. 

 

  

 

 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

24 
Parte II - Execução 

 Autoridade de Saúde Municipal 

Quando surgem situações suscetíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou dos 

aglomerados populacionais, assim como para o controlo dos fatores de risco, a entidade a quem compete a decisão de 

intervenção do Estado na defesa da saúde pública, na prevenção da doença e na promoção e proteção da saúde é a Autoridade de 

Saúde de cada nível (Nacional, Regional e Municipal). Em situações de risco para a saúde pública, a Autoridade de Saúde 

Municipal deve observar as medidas necessárias de exceção que forem indispensáveis à redução ou controlo do risco, bem 

como requerer a todas as instituições e profissionais de saúde, públicos ou privados, os dados e a informação em saúde que 

considerem fundamentais (Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano - ULSNA). 

 

Especificamente neste PMEPCG as atribuições da Autoridade de Saúde Municipal são: 

 

Autoridade de Saúde Municipal 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Coordenar as ações de saúde pública, evacuação 

secundária de vítimas, mortuária e de saúde 

ambiental; 

 Garantir a ligação com os hospitais, unidades de 

saúde de retaguarda e abrigos pré- 

estabelecidos; 

 Garantir a mobilização dos meios necessários à 

sua intervenção de acordo com os riscos; 

 Apoiar a coordenação do Instituto Nacional de 

Emergência Médica (INEM) na prestação de 

cuidados médicos às vítimas; 

 Assegurar que a assistência médica de 

retaguarda (não urgente) seja efetuada de 

acordo com as necessidades; 

 Coordenar a mobilização de equipas de saúde 

para as unidades de saúde de retaguarda; 

 Dinamizar a identificação de população cujas 

incapacidades levam à necessidade de apoio e 

estruturar as respostas adequadas em 

articulação com as entidades locais; 

 Assegurar a adequação dos abrigos específicos 

para populações vulneráveis; 

 Assegurar a mobilização das equipas de saúde e 

prestação de cuidados médico-sanitários nos 

 Coordenar com as instituições de segurança 

social a continuidade da assistência às vítimas e 

seus familiares; 

 Organizar o inventário das instituições e 

serviços de saúde e recolha de toda a 

informação necessária à adequação dos 

equipamentos de saúde aos cuidados a prestar; 

 Garantir que as ações de prestação de cuidados 

de saúde sejam as adequadas; 

 Determinar e coordenar ações de vacinação 

nas zonas consideradas de risco; 

 Colaborar nas ações de prestação de cuidados 

de saúde hospitalares. 
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abrigos; 

 Coordenar as ações de mortuária e organizar o 

registo de evacuados feridos e mortos; 

 Colaborar na avaliação e quantificação dos 

danos; 

 Exercer quaisquer outras atividades no âmbito 

das suas competências. 

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. 

 Serviços de Saúde – Centro Saúde de Gavião 

 

Serviços de Saúde – Centro de Saúde Gavião 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Reforçar a capacidade de prestação de serviços 

de urgência; 

 Coordenação das ações de cuidados de saúde 

primários; 

 Colaborar e reforçar as ações de prestação de 

cuidados de saúde em ambiente extra- 

hospitalar; 

 Assegurar permanente articulação com as 

unidades hospitalares e com os centros de 

saúde do município com vista a garantir a 

máxima assistência médica possível nas 

instalações dos mesmos; 

 Prestar assistência médica às populações 

evacuadas; 

 Assegurar o funcionamento dos serviços de 

urgência regulares, no seu âmbito. 

 Continuidade de prestação de cuidados médicos 

às vítimas. 

 

 

Sapadores Florestais 

As equipas de sapadores florestais formadas no mínimo por cinco efetivos constituem a unidade base de operação dos 

sapadores florestais. As equipas de sapadores florestais distribuem-se por todo o território continental, O Município de 

Gavião possui uma equipa de Sapadores Florestais da responsabilidade da APFLOGAV – Associação de Produtores 

Florestais de Gavião e as suas funções no âmbito deste PMEPCG são: 
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Sapadores Florestais – APFLOGAV Associação de Produtores Florestais de Gavião 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Apoio no combate a incêndios florestais 

nascentes; 

 Apoio na abertura e desobstrução de caminhos; 

 Apoio no transporte de pessoas e bens em 

situações meteorológicas adversas; 

 Apoio às ações de aviso às populações; 

 Disponibilização de veículos todo-o-terreno e 

ferramentas manuais (motosserras e outro tipo 

de equipamento sapador) que possa apoiar as 

operações de proteção e socorro. 

 Apoio nas operações de rescaldo de incêndios 

florestais; 

 Apoio na abertura e desobstrução de caminhos; 

 Apoio no transporte de pessoas e bens em 

situações meteorológicas adversas; 

 Executar as demais medidas consideradas 

necessárias à normalização da vida das 

populações afetadas e à neutralização de efeitos 

provocados pela situação de emergência; 

 Realizar ações de colmatação das 

vulnerabilidades que levaram ao 

desencadeamento da ocorrência, dentro das 

suas funções. 

 

Cruz Vermelha Portuguesa 

No Município de Gavião não existe nenhuma delegação da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), mas através da 

delegação de Portalegre a CVP exerce o seu contributo neste PMEPCV, sem prejuízo da própria organização e princípios 

internacionais a que está sujeita na sua constituição, assim sendo cabe à CVP: 

 

 

Cruz Vermelha Portuguesa 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Apoiar a busca e salvamento, socorro e 

assistência sanitária e social; 

 Colaboração na evacuação, transporte de 

desalojados e ilesos; 

 Colaboração na instalação de alojamentos 

temporários bem como na montagem de postos 

de triagem no levantamento de feridos e 

cadáveres. 

 Apoiar no apoio psicossocial e na distribuição de 

roupas e alimentos às populações evacuadas; 

 Apoiar os centros de alojamento temporário. 
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2.3 Responsabilidades dos Organismos e Entidades de Apoio 

Os organismos e entidades de apoio constituem-se como grupos com capacidade operacional sobre os quais recai 

especial dever de cooperação com os agentes de proteção civil em caso de iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe. Em função das suas valências e competências, têm a aptidão para completar ou reforçar a ação dos agentes de 

proteção civil, contribuindo, assim, para uma resposta mais pronta e adequada na fase da emergência e para um apoio 

logístico e operacional alargado na fase de recuperação. 

 

Instituto da Segurança Social – Centro Distrital de Portalegre 

ISS – Centro Distrital de Portalegre 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Assegurar o realojamento da população afetada em coordenação com o SMPC; 

 Prestar assistência às populações no âmbito das suas competências. 

 

Instituições com Fins de Socorro e de Solidariedade 

IPSS’s que atuam no Município 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Acolhimento temporário de população 

desalojada; 

 Disponibilização, quando possível e dentro das 

limitações de cada IPSS, do cadastro atualizado 

de grupos de risco (idosos sem apoio familiar, 

inválidos, sem-abrigo) na sua área de 

abrangência; 

 Colaboração na instalação e organização de 

abrigos e centros de acolhimento temporário; 

 Participação nas ações de apoio logístico aos 

operacionais empenhados em ações de 

proteção e socorro; 

 Participação nas ações de apoio direto à 

população. 

 Apoio nas ações de gestão de abrigos 

temporários e na gestão de campos de 

deslocados; 

 Participação nas ações de apoio direto à 

população; 

 Prestação de apoio domiciliário à população 

afetada. 

 

 

Casa de Saúde de Gavião 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

  A DEFINIR COM A 

INSTITUIÇÃO 

   A DEFINIR COM A 

INSTITUIÇÃO 
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Santa Casa da Misericórdia de Gavião 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Apoiar as ações de socorro, assistência sanitária e 

social; 

 Acolher, temporariamente, população 

desalojada; 

 Participação nas ações de apoio logístico aos 

operacionais; 

 Colaboração na instalação e organização de 

abrigos e centros de acolhimento temporário; 

 Participação nas ações de apoio direto à 

população. 

 Apoio nas ações de gestão de abrigos 

temporário e na gestão de campos de 

deslocados; 

 Prestar apoio domiciliário à população 

desprotegida (com residência). 

 

Organismos responsáveis por: Florestas e Conservação da Natureza 

 

ICNF – Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Centro 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Prestação de apoio às operações de combate a 

incêndios florestais; 

 Prestar assessoria técnica e científica ao Posto 

de Comando; 

Apoiar com o pessoal e meios próprios as 

operações no âmbito das suas competências. 

 Prestar assessoria técnica e científica ao Posto 

de Comando; 

 Apoiar tecnicamente o rescaldo a incêndios 

florestais com meios próprios. 

 

 Recursos Hídricos 

Águas do Vale do Tejo, S.A. 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Assegurar a capacidade operacional dos serviços 

constituídos por piquetes regulares e em 

emergência, para eventuais necessidades 

extraordinárias de intervenção na rede; 

 Disponibilização de meios humanos e materiais 

para a realização de operações dentro da sua 

área de competência (cortes ou manutenção de 

serviços); 

 Garantir a avaliação de danos e intervenções 

prioritárias para o rápido restabelecimento do 

abastecimento de água potável a serviços e 

 Assegurar a capacidade operacional dos serviços 

constituídos por piquetes regulares e em 

emergência, para eventuais necessidades 

extraordinárias de intervenção na rede; 

 Assegurar o controlo de qualidade da água na 

rede pública; 

 Repor o abastecimento de água aos munícipes. 
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unidades estratégicas, bem como a pontos 

definidos como essenciais ao consumo pelas 

populações afetadas; 

 Garante reservas estratégicas e capacidades 

para a manutenção da prestação do serviço. 

 

 

 Ambiente 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Prestar assessoria técnica e científica de apoio à 

decisão no âmbito das suas atribuições. 

 Prestar assessoria técnica e científica de apoio à 

decisão no âmbito das suas atribuições. 

 

Agricultura 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Prestar assessoria técnica e científica de apoio à 

decisão no âmbito das suas atribuições; 

 Disponibilização dos seus laboratórios para 

análises na vertente animal; 

 Controlo de doenças e epidemias animais no seu 

âmbito de atuação. 

 Prestar assessoria técnica e científica de apoio à 

decisão no âmbito das suas atribuições; 

 Disponibilização dos seus laboratórios para 

análises na vertente animal; 

 Controlo de doenças e epidemias animais no seu 

âmbito de atuação. 

 

Energia 

Eletricidade de Portugal (EDP) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Prestar assessoria técnica e científica de apoio à 

decisão no âmbito das suas atribuições; 

 Reforçar os meios humanos e materiais; 

 Assegurar a manutenção e o restabelecimento 

da distribuição de energia elétrica; 

 Acionar os meios disponíveis para ocorrer a 

situações de emergência, em termos de corte de 

eletricidade ou restabelecimento de energia 

elétrica; 

 Fornecimento de geradores para apoio a 

 Assegurar o reforço dos meios técnicos e 

operacionais; 

 Assegurar a continuidade do serviço de 

distribuição elétrica. 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

30 
Parte II - Execução 

estruturas críticas em situações de falha de 

energia elétrica. 

 

 

Redes Energéticas Nacionais (REN) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Prestar assessoria técnica e científica de apoio à 

decisão no âmbito das suas atribuições; 

 Reforçar os meios humanos e materiais; 

 Garante o rápido restabelecimento das redes de 

transformação, transporte e distribuição de 

energia. 

 Prestar assessoria técnica e científica de apoio à 

decisão no âmbito das suas atribuições; 

 Assegurar o reforço dos meios técnicos e 

operacionais; 

 Coordenar com a EDP a estabilização dos 

sistemas de alta e baixa tensão. 

Transportes 

Infraestruturas de Portugal (IP) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Garante a constante troca de informações sobre a 

manutenção e recuperação da rede viária da 

sua responsabilidade; 

 Promover a reposição das condições de 

circulação e assegura a proteção das 

infraestruturas rodoviárias e sua funcionalidade; 

 Prestar assessoria técnica e científica de apoio à 

decisão no âmbito das suas atribuições. 

 Disponibilização de meios humanos e materiais 

para o restabelecimento das condições de 

circulação; 

 Garante a proteção das infraestruturas 

rodoviárias e a sua funcionalidade. 

 

Concessionária Globalvia (A23) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Garante a constante troca de informações sobre a 

manutenção e recuperação da rede viária da 

sua responsabilidade; 

 Disponibilização de meios humanos e materiais 

para a restrição ou restabelecimento das 

condições de circulação nas áreas 

concessionadas; 

 Garante a constante troca de informações sobre a 

manutenção e recuperação da rede viária da 

sua responsabilidade; 

 Disponibilização de meios humanos e materiais 

para a restrição ou restabelecimento das 

condições de circulação nas áreas 

concessionadas; 
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Comunicações 

Portugal Telecom (PT) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Assegurar a avaliação, manutenção, reforço e 

restabelecimento das comunicações telefónicas; 

 Colabora na redução ou eliminação do tráfego 

de comunicações existentes na zona de sinistro; 

 Garantir a prioridade de restabelecimento de 

comunicações em estruturas críticas. 

 Assegurar a manutenção, reforço e 

restabelecimento das comunicações telefónicas; 

 Garantir a prioridade de restabelecimento de 

comunicações em estruturas críticas. 

 

Operadoras Móveis (Vodafone, MEO, NOS) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Assegurar a avaliação, manutenção, reforço e 

restabelecimento das comunicações móveis; 

 Colabora na redução ou eliminação do tráfego 

de comunicações existentes na zona de sinistro; 

 Garantir a prioridade de restabelecimento de 

comunicações em estruturas críticas. 

 Assegurar a manutenção, reforço e 

restabelecimento das comunicações móveis; 

 Garantir a prioridade de restabelecimento de 

comunicações em estruturas críticas. 

 

Operadora SIRESP 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Assegurar a avaliação, manutenção, reforço e 

restabelecimento das comunicações rádio da 

rede SIRESP; 

 Colabora na redução ou eliminação do tráfego 

de comunicações existentes na zona de sinistro; 

 Garantir a prioridade de restabelecimento de 

comunicações rádio da rede SIRESP em 

estruturas críticas. 

 Assegurar a manutenção, reforço e 

restabelecimento das comunicações rádio; 

 Garantir a prioridade de restabelecimento de 

comunicações em estruturas críticas. 

 

 

  

 

Órgãos de Comunicação Social (OCS) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Divulgar informação à população da ativação do 

PMEPCG; 

 Difundir avisos e recomendações à população 

 Divulgar informação à população sobre o ponto 

de situação da ocorrência. 

 Difundir avisos e recomendações à população 
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emanados da CMPC e/ou SMPC. emanados da CMPC e/ou SMPC. 

 

 

Outros Organismos ou Entidades com dever de colaboração 

Agrupamentos de Escolas de Gavião 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Evacuação da população escolar em caso de 

emergência e de acordo com o plano de 

emergência interno; 

 Contatar os encarregados de educação da 

população escolar afetada; 

 Disponibilização das instalações para diversos 

fins (pavilhões gimnodesportivos, cantinas, salas 

para briefings dos APC, etc.). 

 Disponibilização das instalações para diversos 

fins (pavilhões gimnodesportivos, cantinas, salas 

para briefings dos APC, etc.). 

 

Restauração 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Colaboração no apoio logístico alimentar às 

populações afetadas e aos operacionais; 

 Colaboração no apoio logístico alimentar às 

populações afetadas e aos operacionais; 

 

Hotelaria (Empreendimentos Turísticos) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Colaboração no alojamento temporário das 

populações afetadas pela ocorrência; 

 Colaboração no alojamento temporário das 

populações afetadas pela ocorrência; 

 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Prestar assessoria técnica e científica de apoio à 

decisão no âmbito das suas atribuições 

enquanto entidade competente para elaboração 

de previsões meteorológicas; 

 Elaboração e difusão das previsões do estado do 

tempo para o município de Gavião; 

 Emitir avisos meteorológicos sobre as condições 

 Prestar assessoria técnica e científica de apoio à 

decisão no âmbito das suas atribuições 

enquanto entidade competente para elaboração 

de previsões meteorológicas; 

 Elaboração e difusão das previsões do estado do 

tempo para o município de Gavião; 

 Emitir avisos meteorológicos sobre as condições 
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atmosféricas desfavoráveis e que possam 

aumentar o risco de acidentes graves ou 

catástrofes para a população; 

 Acompanhar a evolução de fenómenos 

meteorológicos extremos em contacto 

permanente com o SMPC; 

atmosféricas desfavoráveis e que possam 

aumentar o risco de acidentes graves ou 

catástrofes para a população; 

  

 

Assistentes Espirituais e Religiosos / Comunidade Religiosa 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Prestar apoio espiritual e religioso às 

populações afetadas e a toda a comunidade, em 

consonância com a liberdade religiosa de cada 

individuo; 

 Colaborar na divulgação de avisos e 

recomendações à população emanadas pela 

CMPC/SMPC. 

 Prestar apoio espiritual e religioso às 

populações afetadas e a toda a comunidade, em 

consonância com a liberdade religiosa de cada 

individuo; 

 Colaborar na divulgação de avisos e 

recomendações à população emanadas pela 

CMPC/SMPC. 

 

Empresas com Maquinaria 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Apoiar logisticamente as operações de socorro 

através da disponibilização de maquinaria 

complementar às dos APC e em estreita 

colaboração e coordenação do SMPC. 

 Apoiar logisticamente as operações de socorro 

através da disponibilização de maquinaria 

complementar às dos APC e em estreita 

colaboração e coordenação do SMPC. 

 

Empresas de Construção Civil 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Disponibilizar os meios necessários para 

mitigar os efeitos associados à emergência; 

 Colaborar na realização de obras de 

emergência, como sejam desobstruções de 

vias, estabilizações e demolições; 

 Apoiar logisticamente, as forças de 

intervenção no auxílio na operacionalidade às 

infraestruturas de emergência; 

 Auxiliar na reparação de infraestruturas de 

comunicação afetadas; 

 Auxiliar na reparação de infraestruturas de 

comunicação afetadas; 

 Colaborar na realização de obras de emergência, 

como sejam desobstruções de vias, 

estabilizações e demolições; 

 Apoiar logisticamente, as forças de intervenção 

no auxílio na operacionalidade às 

infraestruturas de emergência; 
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Empresas de Venda de Combustíveis 

Fase de Emergência Fase de Recuperação 

 Disponibilizar combustíveis para as viaturas e 

maquinaria empregue em ações de emergência. 

 Disponibilizar combustíveis para as viaturas e 

maquinaria empregue em ações de emergência. 
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3. Organização 

                          3.1. Infraestruturas 

                          3.1.1. Infraestruturas Rodoviárias 

No que diz respeito às acessibilidades o concelho de Gavião é servido por rede rodoviária e ferroviária. Ao 

nível da rede rodoviária destacam-se os seguintes eixos: 

 Autoestrada da Beira Interior (A23): que serve o município através do nó de Domingos da 

Vinha. 

 Estrada Nacional 118 (EN118): atravessa o município no sentido este-oeste. 

 Estrada Nacional 244 (EN244): desenvolve-se no sentido sul-norte. 

A rede rodoviária do concelho de Gavião é, ainda, composta por um conjunto de estradas municipais (EM 519, 

EM 530, EM 531, EM 531-3 e EM 532) e caminhos municipais (CM 1010, CM 1011, CM 1012, CM 1013, CM 

1013-1, CM 1014, CM 1015, CM 1016, CM 1018, CM 1019 e CM 1138). 

Na sequência do referido anteriormente encontram-se identificados no Mapa 1 os principais eixos rodoviários 

do concelho de Gavião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 - Rede rodoviária do município de Gavião 
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                         3.1.2. Infraestruturas Ferroviárias 

 

Conforme referido anteriormente, o concelho de Gavião é servido pela Linha da Beira Baixa, cujas 

características encontram-se evidenciadas no Quadro 1. 

 

 

Características Descrição 

Linha Beira Baixa 

Linhas ou Troços 

de Linha 
Troço Entroncamento / Covilhã 

Código GH 6 

Designação 
Linhas eletrificadas com cantonamento automático ou telefónico, com 

tráfego misto <50 comboios/dia 

Classificação 

 Linhas eletrificadas, dotadas com cantonamento automático ou 

telefónico, sistema Convel e rádio solo comboio; 

 Com fraca intensidade de tráfego (inferior a 50 comboios diários); 

 Com tráfego misto. 

    Quadro 1 - Características da Linha da Beira Baixa 

À semelhança da rede viária, a rede ferroviária assume um papel de extrema importância, verificando-se a 

existência de 1 ligação no concelho de Gavião, designadamente, a estação de Belver, encontrando-se identificadas no 

Quadro 2, as principais características da plataforma de embarque. 

 

Linha Beira Baixa 

Plataforma de Embarque Belver 

Linhas de Circulação I II 

Comprimentos Úteis (m) 661 661 

Extensão das Plataformas (m) 152 152 

Altura das Plataformas (cm) 70 70 

      Quadro 2 - Características das plataformas de embarque do município de Gavião 
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No Mapa 2 encontra-se devidamente identificada a rede ferroviária do concelho de Gavião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             3.1.3. Infraestruturas de Transporte Aéreo 

 

No concelho de Gavião verifica-se a existência de uma infraestrutura de transporte aéreo não certificada, 

designadamente a pista de aviação ultraligeira da Comenda Figura 4, cujas caraterísticas estão expressas no Quadro 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Pista de aviação ultraligeira da Comenda 

Mapa 2 - Rede ferroviária do município de Gavião 
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Característica Descrição 

Localização: 10 Km ESE de Gavião - 4Km NW da Comenda 

Latitude: N 39° 25' 45,7'' 

Longitude: W 7° 49' 25,7'' 

Pista certificada: Não 

QFU: 05/23 

Extensão (m): 1500 

Largura (m): 50 

Piso: Saibro 

T. aeronaves: Ligeiros 

Declive (%): 0 

Observações: Pista agrícola privada, cortada pela EM 532 

           Quadro 3 - Características da pista de aviação ultraligeira da Comenda 

 

 

A localização da pista de aviação ultraligeira da Comenda encontra-se evidenciada no Mapa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 - Infraestruturas de Transporte Aéreo do município de Gavião 
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3.1.4. Infraestruturas de Abastecimento de Água 

 
A Câmara Municipal de Gavião, como entidade gestora do sistema de abastecimento de água ao município de 

Gavião, fornece água potável, para consumo doméstico, comercial, industrial, público ou outro. Por sua vez, a 

empresa Águas do Vale do Tejo é a entidade responsável pela conceção, projeto, construção e exploração das 

componentes em alta, exceto em Outeiro Cimeiro e Outeiro Fundeiro, Vale Pedro Dias e Alamal, locais onde o 

Município de Gavião é responsável pela gestão em alta das respetivas zonas de abastecimento. 

No Quadro 4, encontra-se identificado o perfil das entidades gestoras do sistema de abastecimento de água do 

município de Gavião, segundo dados da ERSAR relativos ao ano 2013. 

 

Sistema de Abastecimento de Água | Entidade Gestora 

Modelo de governança: Gestão direta (serviço municipal) 

Entidade titular: Câmara Municipal de Gavião 

Composição acionista (%): Não Aplicável 

Período de vigência do contrato: Não Aplicável 

Tipo de serviço: Em baixa 

Sistema em alta utilizado: Águas do Vale do Tejo, S.A. 

Alojamentos servidos (n.º): 3.028 

Volume de atividade (m3/ano): 202.970 

Produção própria de energia 

(kWh/ano): 
0 

Tipologia da área de intervenção: Área predominantemente rural 

          Quadro 4 - Perfil das entidades gestoras do sistema de abastecimento de água do município de Gavião 
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Relativamente ao sistema de abastecimento de água do município de Gavião, importa ainda considerar as 

seguintes características: 

 

Sistema de Abastecimento de Água | Perfil 

Captações de água superficial (n.º): 0 

Captações de água subterrânea (n.º): 3 

Rede de distribuição (km): 81,8 

Reservatórios (n.º): 24 

Capacidade de reserva (dias): 2,8 

Índice de conhecimento infraestrutural e 

de gestão patrimonial (em 100): 
36 

          Quadro 5 - Perfil do sistema de abastecimento de água do município de Gavião 

 
Na sequência do referido anteriormente, encontram-se identificadas no Mapa 3, as infraestruturas que compõe 

o sistema de abastecimento de água do concelho de Gavião, nomeadamente: ETA, estação elevatória, reservatórios e 

condutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3 - Infraestruturas de abastecimento de água do município de Gavião 
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As 2 estações de tratamento de água existentes no concelho de Gavião encontram-se devidamente identificadas 

no Mapa 3, onde se apresenta a designação, entidade gestora a localização de cada uma das ETA, Quadro 6. 

 

 

Designação Entidade Gestora Freguesia 

Alamal 
C. M. Gavião União das freguesias de Gavião e 

Atalaia 

Outeiro Fundeiro C. M. Gavião Belver 

    Quadro 6 - ETA existentes no concelho de Gavião 

 

Qualidade da Água para Consumo Humano 

“A qualidade da água para consumo humano é um indicador essencial para a avaliação do nível de 

desenvolvimento de um país e do bem-estar da sua população” (ERSAR; 2014). Na sequência do referido 

anteriormente e, nos termos da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto considera-se como 

água destinada ao consumo humano: 

Toda a água no seu estado original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, à preparação de 

alimentos, à higiene pessoal ou a outros fins domésticos, independentemente da sua origem e de ser fornecida a partir 

de uma rede de distribuição, de um camião ou navio-cisterna, em garrafas ou outros recipientes, com ou sem fins 

comerciais; 

Toda a água utilizada numa empresa da indústria alimentar para fabrico, transformação, conservação ou 

comercialização de produtos ou substâncias destinadas ao consumo humano, assim como a utilizada na limpeza de 

superfícies, objetos e materiais que podem estar em contacto com os alimentos, exceto quando a utilização dessa água 

não afeta a salubridade do género alimentício na sua forma acabada. 

A qualidade da água para consumo humano do concelho de Gavião para os anos 2002 a 2013 encontra-se 

devidamente evidenciada no Quadro 7. 

 

Ano 
Entidade 

gestora 

Analises 

realizadas 

Análises em cumprimento 

VP 

Agua 

Segura 

2002 C. M. Gavião 58,29 97,28 56,70 

2003 C. M. Gavião 70,21 95,99 67,39 

2004 C. M. Gavião 89,05 95,56 85,10 
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Ano 
Entidade 

gestora 

Analises 

realizadas 

Análises em cumprimento 

VP 

Agua 

Segura 

2005 C. M. Gavião 100,00 95,50 95,50 

2006 C. M. Gavião 100,00 94,76 94,76 

2007 C. M. Gavião 99,99 96,45 96,44 

2008 C. M. Gavião 100,00 96,37 96,37 

2009 C. M. Gavião 100,00 96,86 96,86 

2010 C. M. Gavião 100,00 97,20 97,20 

2011 C. M. Gavião 100,00 98,40 98,40 

2012 C. M. Gavião 100,00 97,06 97,06 

2013 C. M. Gavião 100,00 98,93 98,93 

    Quadro 7 - Análises efetuadas à qualidade da água no município de Gavião (2002-2013) 

Conforme evidenciado no Quadro 7, a percentagem de análises realizadas aumentou cerca de 42% entre 2002 

e 2013, passando de 58,29% em 2002 para 100% em 2013, sendo que desde 2005 (e com exceção do ano 2007) que 

são realizadas 100% de análises. Relativamente à percentagem de análises em cumprimento dos valores paramétricos 

de referir que não se verificam grandes oscilações nestes valores, tendo variando entre os 94,76% registados em 2006 

e os 98,93% observados em 2013. 

Por último, quanto à percentagem de água segura (indicador de água controlada e de boa qualidade), esta 

também aumentou consideravelmente no período em análise Quadro 7, passando de 56,70% em 2002, para 98,93% 

2013. 

 

3.1.5. Infraestruturas de Saneamento de Águas Residuais 

A entidade gestora responsável pela conceção, construção, ampliação, exploração e conservação das redes de 

drenagem de águas residuais, na sua área de intervenção é a Câmara Municipal de Gavião. 

No Quadro 8, encontra-se identificado o perfil das entidades gestoras do sistema de saneamento de águas 

residuais do município de Gavião, segundo dados da ERSAR relativos ao ano 2013. 

 

Sistema de Saneamento de Águas Residuais | Entidade Gestora 

Modelo de governança: Gestão direta (serviço municipal) 

Entidade titular: Câmara Municipal de Gavião 

Composição acionista (%): Não Aplicável 
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Sistema de Saneamento de Águas Residuais | Entidade Gestora 

Período de vigência do contrato: Não Aplicável 

Tipo de serviço: Em baixa 

Sistema em alta utilizado: Águas do Norte Alentejano, S.A. 

Volume de atividade (m3/ano): 202.967 

Alojamentos servidos (n.º): 2.569 

Produção própria de energia 

(kWh/ano): 
0 

Utilização de águas residuais tratadas 

(%): 
0 

Licenciamento de descargas (%): 56 

Tipologia da área de intervenção: Área predominantemente rural 

         Quadro 8 - Perfil da entidade gestora do sistema de saneamento de águas residuais do município de Gavião 

 

No Quadro 9 apresenta-se o perfil do sistema de saneamento de águas residuais do município de Gavião, 

segundo dados da ERSAR para o ano 2013: 

 

Sistema de Saneamento de Águas Residuais | Perfil 

Rede de coletores (km): 43,0 

Estações elevatórias (n.º): 12 

Emissários submarinos (n.º): 0 

Índice de medição de caudais (em 100): 0 

Índice de conhecimento infraestrutural e 

de gestão patrimonial (em 100): 
35 

         Quadro 9 - Perfil do sistema de saneamento de águas residuais do município de Gavião 

 

No que se refere às estações de tratamento de águas residuais existentes no concelho de Gavião, estas 

encontram-se elencadas no Quadro 10, onde se procede à identificação das mesmas, nomeadamente no que se refere 

à sua localização (local e freguesia). 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

44 
Parte II - Execução 

Local Freguesia 

Domingos da Vinha Belver 

Torre Fundeira Belver 

Belver Belver 

Torre Cimeira Belver 

Cadafaz União das freguesias de Gavião e Atalaia 

Gavião União das freguesias de Gavião e Atalaia 

Amieira Cova União das freguesias de Gavião e Atalaia 

Atalaia União das freguesias de Gavião e Atalaia 

Atalaia União das freguesias de Gavião e Atalaia 

Vale da Vinha Margem 

Vale de Gaviões e Vale de Bordalo Margem 

Moinho do Torrão e Monte dos Pereiros Margem 

S. Bartolomeu Margem 

Castelo Cernado Comenda 

Vale da Feiteira – Bacia A Comenda 

Ferraria, Vale Junco e Vale de S. João Comenda 

Vale da Feiteira – Bacia B Comenda 

           Quadro 10 - ETAR existentes no concelho de Gavião 

 

As infraestruturas que compõem o sistema de saneamento de águas residuais do concelho de Gavião (ETAR, 

estações elevatórias) encontram-se devidamente representadas no Mapa 4. 
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3.1.6. Infraestruturas de Gestão de Resíduos 

 

É da competência da Câmara Municipal de Gavião o planeamento, a organização, a recolha, o transporte e a 

eliminação ou utilização dos resíduos sólidos urbanos produzidos na área do município de Gavião. 

No Quadro 11, encontra-se identificado o perfil das entidades gestoras do sistema de gestão de resíduos do 

município de Gavião, segundo dados da ERSAR relativos ao ano 2013. 

 

Sistema de Gestão de Resíduos | Entidade Gestora 

Modelo de governança: Gestão direta (serviço municipal) 

Entidade titular: Câmara Municipal de Gavião 

Composição acionista (%): Não Aplicável 

Período de vigência do contrato: Não Aplicável 

Tipo de serviço: Em baixa 

Sistema em alta utilizado: 
VALNOR - Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A. 

Alojamentos servidos (n.º): 3.421 

Volume de atividade (t/ano): 1.783 

Volume de atividade para reciclagem 

(t/ano): 
282 

Mapa 4 - Infraestruturas de saneamento de águas residuais no município de Gavião 
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Sistema de Gestão de Resíduos | Entidade Gestora 

Tipologia da área de intervenção: Área predominantemente rural 

    Quadro 11 - Sistema de gestão de resíduos do município de Gavião 

Por sua vez, no Quadro 12, apresenta-se o perfil do sistema de gestão de resíduos do município de Gavião, 

segundo dados da ERSAR para o ano 2013: 

 

Sistema de Gestão de Resíduos | Perfil 

Ecopontos (n.º): 42 

Ecocentros (n.º): 1 

Estações de transferência (n.º): 1 

Viaturas afetas à recolha (n.º): 2 

Capacidade instalada de contentores (m3): 255 

       Quadro 12 - Perfil do sistema de gestão de resíduos do município de Gavião 

 

No Mapa 5, encontram-se identificadas as infraestruturas de gestão de resíduos existentes no concelho de 

Gavião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5 - Infraestruturas de gestão de resíduos do município de Gavião 
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3.1.7. Infraestruturas de Telecomunicações 

As telecomunicações de emergência constituem uma meio fundamental para assegurar o comando, controlo 

e coordenação das operações de socorro e proteção civil, quer em tempo normal, quer em tempo de catástrofe ou 

calamidade (ANPC, 2013). 

Relativamente a este item, importa referir que o concelho de Gavião não dispõe de informação relativa á 

localização das antenas/repetidores das redes de emergência, nem das antenas associadas às redes de comunicações 

móveis. Importa ainda referir que o município não dispõe de informação sobre o grau de cobertura das redes de 

comunicação. 

 

3.1.8. Infraestruturas de Energia Elétrica 

A Rede Nacional de Transporte (RNT)1 é composta pela rede de muito alta tensão (MAT), as interligações, 

as instalações para a operação da rede de transporte e a rede de telecomunicação de segurança. Esta é responsável por 

assegurar o escoamento da energia elétrica produzida nas centrais electroprodutoras até às redes de distribuição as 

quais conduzem essa energia até às instalações dos consumidores finais. 

Por sua vez, a Rede Nacional de Distribuição (RND)2 compreende as linhas de alta tensão (AT), de média 

tensão (MT), baixa tensão (BT), as subestações e os postos de seccionamento e de corte e os aparelhos e acessórios 

ligados à sua exploração. 

Relativamente ao concelho de Gavião Mapa 7, este é servido pela RND, nomeadamente por linhas de AT (60 

KV) e linhas de MT (15 KV), cuja função, conforme referido anteriormente é reduzir a MT para a BT utilizável pelo 

consumidor final. 

Conforme evidenciado no Mapa 6, ao nível da RNT, o concelho de Gavião é servido por linhas de muito alta 

tensão (150 KV e 400 KV). O mapa evidencia ainda a existência de uma subestação no território concelhio, destinada 

à transformação e ao transporte de energia elétrica. 

 

                                                
1 Rede Nacional de Transporte (RNT) - rede nacional de transporte de eletricidade, no continente. 
2 Rede Nacional de Distribuição (RND) - rede nacional de distribuição de eletricidade em alta e média tensão. 
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O município dispõe ainda da central hidroelétrica associada à barragem de Belver, cujas caraterísticas se 

evidenciam no Mapa 7, e cuja localização se evidencia no Quadro 13. 

 

Central hidroelétrica da barragem de Belver 

Tipo de central: Céu aberto 

Nº de grupos instalados: 6 

Tipo de grupos: Kaplan 

Potência total instalada (MW): 80.7 

Energia produzida em ano médio (GWh): 176 

        Quadro 13 - Caraterísticas da central hidroelétrica da barragem de Belver 

 

3.1.9. Infraestruturas de Gás Natural 

Em Portugal, a organização do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN) assenta fundamentalmente na 

exploração da rede pública de gás natural, constituída pela Rede Nacional de Transportes, Instalações de 

Armazenamento e Terminais de GNL e pela Rede Nacional de Distribuição de Gás Natural. 

Relativamente ao concelho de Gavião, à data da elaboração do presente estudo, este não era servido pela rede 

de gás natural. 

 

Mapa 6 - Infraestruturas de energia elétrica no município de Gavião 
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3.1.10. Postos de Abastecimento de Combustível 

O conhecimento da localização geográfica dos postos de combustíveis por parte dos agentes de proteção civil 

assume especial importância, pois se por um lado são um local de elevado risco devido às características inflamáveis 

dos combustíveis, por outro são essenciais como recurso indispensável para a movimentação das viaturas da própria 

proteção civil. Neste sentido, encontram-se identificados no Quadro 14, os postos de abastecimento de combustível, 

existentes no município de Gavião. 

 

 

Nome Morada Freguesia Observações 

GALP Rua Dr. Eusébio Leão 
União das freguesias de 

Gavião e Atalaia 
- 

CIPOL Castelo Cernado Comenda 

Fora de funcionamento 

atualmente (em 

processo de 

licenciamento para 

reabertura); 

Tem depósitos 

enterrados 

       Quadro 14 - Posto de abastecimento de combustível no município de Gavião 

Conforme evidenciado no Mapa 7, o único posto de abastecimento de combustível em funcionamento no 

concelho localiza-se na União das freguesias de Gavião e Atalaia. Contudo, importa referir a existência de um posto 

de combustível (CIPOL) na freguesia de Comenda que, embora não esteja em funcionamento, possui depósitos 

enterrados e encontra-se em processo de licenciamento para reabertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Mapa 7 - Postos de abastecimento de combustível no município de Gavião 
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3.1.11. Áreas Industriais e de Armazenamento 

As áreas industriais e de armazenamento poderão constituir locais de risco (particularmente aquelas em que 

são produzidos, ou armazenados, produtos considerados perigosos pelos efeitos que poderão ter sobre a saúde das 

populações ou no próprio ambiente), como tal, importa conhecer a distribuição espacial destes locais de modo a 

responder prontamente em caso de acidente grave ou catástrofe.  

Na sequência do referido anteriormente, encontram-se representados no Mapa 8, o Parque Industrial de 

Gavião e o Parque Industrial de Comenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.11.1. Estabelecimentos industriais perigosos 

A licença ambiental tem em consideração os documentos de referência sobre as melhores técnicas disponíveis 

para os setores de atividade abrangidos pelo Diploma relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) 

e inclui todas as medidas necessárias a fim de assegurar a proteção do ar, da água e do solo, e de prevenir ou reduzir 

a poluição sonora e a produção de resíduos, com o objetivo de alcançar um nível elevado de proteção do ambiente no 

seu todo. 

 

Estabelecimentos com licença ambiental 

No concelho de Gavião não se verifica a existência de estabelecimentos com licença ambiental. 

Estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei 150/2015, de 05 de agosto 

O Decreto-Lei 150/2015, de 05 de agosto, aplica-se a todos os estabelecimentos onde estejam presentes 

substâncias perigosas em quantidades iguais ou superiores às indicadas na coluna 2 das partes 1 (Substâncias 

Designadas) e 2 (Categorias de substâncias ou preparações não designadas especificamente na Parte 1) do Anexo I 

do referido diploma ou a aplicação da regra da adição prevista na nota 4 do mesmo anexo assim o determine. 

No concelho de Gavião não se verifica a existência de estabelecimentos abrangidos nem pelo nível inferior 

nem pelo nível superior de perigosidade do Decreto-Lei 150/2015, de 05 de agosto. 

 

Mapa 8 - Áreas industriais e de armazenamento no município de Gavião 
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3.1.12. Outras Infraestruturas 

3.1.12.1. Postos de Vigia 

A Rede Nacional de Postos de Vigia foi oficialmente criada pela Portaria n.º 341/920, de 7 de maio e permite 

a deteção e vigilância dos incêndios florestais, reportando, imediatamente, toda a informação a entidade coordenadora 

da vigilância e deteção (GNR), que em articulação com o dispositivo de combate mobilizam os meios considerados 

necessários para fazer face a ocorrência. 

 

No concelho de Gavião existe 1 posto de vigia (PV), designadamente, o PV Gavião (indicativo 64-03), 

localizado na União das freguesias de gavião e Atalaia Mapa 9. 

Nos últimos anos também têm funcionado através do voluntariado jovem um posto de vigilância fixa, na zona 

de Amieira Cova, zona de sombra do posto de vigia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.12.2. Rede de Pontos de Água 

Segundo a definição geral, a rede de pontos de água (RPA) é constituída por um conjunto de estruturas de 

armazenamento de água, de planos de água acessíveis e de pontos de tomada de água. 

A Câmara Municipal de Gavião possui a Charca da Texugueira, situada na freguesia de Belver, Barragem da 

Palha Carga em Amieira Cova e Charca de Amieira Cova Sul ambas situadas na União das freguesias de Gavião e 

Atalaia. A RPA Mapa 10, assenta principalmente em planos de água de carácter privado, possuindo também alguns 

de domínio público, rio Tejo e ribeiras da Venda e Margem. 

 

Mapa 9 - Postos de vigia do município de Gavião 
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3.1.12.3. Barragens 

No que concerne à existência de barragens no município de Gavião, importa referir a existência da Barragem 

de Belver, cuja localização se encontra evidenciada no Mapa 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10 - Rede de pontos de água do município de Gavião 

     Mapa 11 - Outras infraestruturas – barragens 
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 Barragem de Belver Figura 5, localiza-se no rio Tejo, mais concretamente na freguesia de União das 

freguesias de Gavião e Atalaia. Trata-se de uma barragem de gravidade, com uma altura acima da fundação de 30 

metros e cujo coroamento, à cota 47.5 metros, apresenta uma extensão de 327.5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As caraterísticas da Albufeira de Belver, de acordo com a informação disponibilizada pelo Sistema Nacional 

de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), estão expressas no Quadro 15. 

Albufeira de Belver 

Capacidade total (dam3) 12500 

Capacidade útil (dam3) 8500 

Volume morto 4000 

Cota do nível de pleno armazenamento - NPA (m) 46.15 

Cota do nível de máxima cheia - NMC (m) 46.65 

Cota do nível mínimo de exploração - NmE (m) 40 

Superfície inundável ao NPA (ha) 286 

Folga em relação ao NMC (m) --- 

Folga em relação ao NPA (m) 1.35 

Tempo de residência (dia) --- 

Regularização, anual/interanual (anos) --- 

Existe plano de ordenamento --- 

Existe bacia drenante em Espanha Não 

Tipos de aproveitamento Energia 

                  Quadro 15 - Características da Barragem de Belver 

Figura 5 - Barragem de Belver 
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3.1.13. Equipamentos de Utilização Coletiva 

Pela importância que assumem numa operação de proteção civil encontram-se identificados nos pontos 

seguintes os principais equipamentos de utilização coletiva existentes no município de Gavião. 

3.1.13.1 Equipamentos Administrativos 

Relativamente aos equipamentos administrativos e, em particular aos que estão diretamente ligados ao 

exercício do governo das autarquias locais, de referir as juntas de freguesia e a Câmara Municipal, onde funcionam 

todos os serviços municipais. Para além dos equipamentos anteriormente mencionados, importa ainda referir que o 

concelho de Gavião possui ainda uma Conservatória do Registo Civil e Cartório Notarial, três postos de correios, 

uma repartição das Finanças e um Serviço Local de Atendimento da Segurança Social, Quadro 16. 

 

Tipologia Nome Morada Freguesia 

Câmara 

Municipal 

Câmara Municipal de 

Gavião 
Largo do Município 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

Serviços de 

Registo e 

Notariado 

Conservatória do Registo 

Civil e Cartório Notarial de 

Gavião 

Rua Francisco Ventura, 

1 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

CTT 

Posto de Correios de 

Belver 

Rua Dom Nuno Álvares 

Pereira (EN 244) 
Belver 

Posto de Correios de 

Gavião 
Avenida José Marcelino 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

Posto de Correios de 

Comenda 

Rua Dona Delfina 

Pequito Rebelo 
Comenda 

Repartição de 

Finanças 

Serviço de Finanças de 

Gavião 

Rua Dr. Eusébio Leão, 

93 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

Juntas de 

Freguesia 

Junta de Freguesia de 

Belver 

Rua Dom Nuno Álvares 

Pereira (EN 244), 41B 
Belver 

União das Juntas de 

Freguesia de Gavião e 

Atalaia 

Avenida José Marcelino 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

Junta de Freguesia de 

Margem 

Largo Mouzinho da 

Silveira 
Margem 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Junta de Freguesia de 

Comenda 

Rua D. Delfina Pequito 

Rebelo 
Comenda 

Segurança 

social 

Segurança Social de 

Gavião 
Alameda 25 de Abril 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

                  Quadro 16 - Equipamentos administrativos do município de Gavião 

A distribuição dos equipamentos administrativos do concelho de Gavião encontra-se evidenciada no Mapa 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 12 - Equipamentos administrativos do município de Gavião 
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3.1.13.2 Equipamentos de Educação 

A rede educativa do município de Gavião encontra-se organizada num único agrupamento de escolas, 

nomeadamente, o Agrupamento de Escolas de Gavião, estando suportada, do ponto de vista de estruturas físicas, da 

seguinte forma Quadro 17: 

 

Tipologia Nome Morada Freguesia 

Ensino Pré-Escolar 

JI de Vale de Gaviões Rua Principal, 27 Margem 

Creche e Pré-escolar da 

Santa Casa da 

Misericórdia 

Rua Dr. Dias 

Calazans, 17 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

JI de Comenda Rua Dr. Jorge Bastos Comenda 

Ensino Básico (1.º 

Ciclo) 

Escola Básica de 

Comenda 

Rua D. Delfina 

Pequito Rebelo 
Comenda 

Escola Básica de Gavião Rua 23 de Novembro 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

Ensino Básico (2.º e 

3.º Ciclo) e 

Secundário 

Escola Básica de Gavião Rua 23 de Novembro 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

                   Quadro 17 - Equipamentos de educação do município de Gavião 

 

A distribuição espacial dos equipamentos escolares existentes no concelho de Gavião encontra-se 

evidenciada no Mapa 13, segundo o qual é possível constatar que estes encontram-se distribuídos pelas freguesias de 

Comenda (2 equipamentos), União das Freguesias de Gavião e Atalaia (2 equipamentos) e Margem (1 equipamento). 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Centro de 

Saúde 

Centro de Saúde de 

Gavião 
Rua Dr. Eusébio Leão 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

Extensão de 

Saúde 

Extensão de Saúde de 

Belver 

Rua Dom Nuno Álvares 

Pereira (EN 244), 47A 
Belver 

Extensão de Saúde da 

Comenda 

Rua D. Delfina Pequito 

Rebelo 
Comenda 

Extensão de Saúde de 

Vale de Gaviões 
Rua da Junta de Freguesia Margem 

Farmácia 

Farmácia Pimentel Rua Nova do Jardim, 12 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

Posto Parafarmácia Rua Vale das Pombas, nº 12 Comenda 

Farmácia Mendes 
Rua Dom Nuno Álvares 

Pereira (EN 244), 37 
Belver 

Farmácia Mendes Rua da Junta de Freguesia Margem 

Mapa 13 - Equipamentos de educação do município de Gavião 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Farmácia Gavião Bairro Cadete, nº 21 

União das 

Freguesias de 

Gavião e Atalaia 

 

 

3.1.13.3 Equipamentos de Saúde 

  

Os equipamentos de saúde do município de Gavião encontram-se acoplados ao Agrupamento de Centros de 

Saúde (ACES) de São Mamede, o qual integra, para além do Centro de Saúde de Gavião, os Centros de Saúde de 

Nisa, Avis, Castelo de Vide, Campo Maior, Sousel, Arronches, Crato, Fronteira, Ponte de Sor, Alter do Chão, 

Montargil, Monforte, Marvão, Portalegre e Elvas. 

O serviço hospitalar de referência do município de Gavião foi, até à data de 10/06/2015, o Hospital Dr. José 

Maria Grande - Portalegre (Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE), servindo a população do município 

em diversas especialidades. A partir da referida data, os utentes de Gavião voltaram a ser referenciados, em termos 

de saúde, ao Centro Hospitalar do Médio Tejo (Hospital de Abrantes). 

Ao nível da atividade farmacêutica Quadro 18, existem no município de Gavião 4 farmácias e 1 posto 

farmacêutico, as quais se encontram distribuídas pela União das Freguesias de Gavião e Atalaia, Comenda, Belver e 

Margem. A distribuição espacial dos equipamentos de saúde existentes em Gavião encontra-se devidamente 

evidenciada no Mapa 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 18 - Equipamentos de saúde do município de Gavião 

Mapa 14 - Equipamentos de saúde do município de Gavião 
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3.1.13.4 Equipamentos Culturais 

 

Relativamente aos equipamentos dedicados às atividades de carácter cultural, importa referir que a Câmara 

Municipal tem vindo a realizar diversos investimentos nesta área, sendo de referir que este tipo de equipamento tem 

uma forte adesão por parte da população. Ao nível dos equipamentos culturais destaque para os seguintes Quadro 19 

e Mapa 15: 

 

Tipologia Nome Morada Freguesia 

Artesanato e 

produtos 

regionais 

ILEX Vinhos Herdade da Margalha 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Bonecas de pano da 

"Ti Minda" 

Largo Mouzinho da 

Silveira, nº 15 
Margem 

Fonte dos Garfos 
Quinta da Fonte dos 

Garfos- Apartado 6 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Artesanato Artes e 

Saberes de Conceição 

Gadeiro 

Rua S. João de Jesus, nº 2 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Associação 

Associação Desportiva 

Cultural e Recreativa 

do Moinho do Torrão 

Moinho do Torrão Margem 

Associação Cultural e 

Recreativa de Margem 
Vale de Gaviões Margem 

Associação Cultural e 

Desportiva de Vale da 

Vinha 

Vale da Vinha Margem 

Associação Cultural e 

Recreativa de 

Alvisquer 

Alvisquer Belver 

Associação Desportiva 

I. F. A. L. de Comenda 

Rua D. Delfina Pequito 

Rebelo 
Comenda 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Centro de Convívio de 

Vale da Madeira e 

Vale do Gato 

Rua da Fonte Margem 

Centro Cultural, 

Recreativo e 

Desportivo da Ferraria 

Rua Monte de Maria 

Olinda 
Comenda 

Associação Recreativa 

e Cultural da Amizade 

e Desporto "O 

ARADO" 

En 244 (S. Bartolomeu) Margem 

ACAJUG Largo do Município 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

(H)AJA Gavião - 

Associação Jovem de 

Apoio ao Gavião 

Rua S. João 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Clube "Gavionense" Travessa dos Quintais 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Associação de Caça e 

Pesca da Freguesia de 

Gavião 

Praça do Pelourinho 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Associação de Caça 

Amizade 
Atalaia 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Clube Recreativo e 

Desportivo Belverense 
Belver Belver 

Centro de Cultura e 

Recreio Outerense 
Outeiro Fundeiro Belver 

Centro de Cultura e 

Convívio da Torre 

Cimeira 

Torre Cimeira Belver 

Centro de Cultura e 

Convívio das 

Arriachas 

Arriacha Fundeira Belver 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Centro de Cultura e 

Desporto de Areia 
Areia Belver 

Centro Cultural e 

Recreativo de 

Domingos da Vinha 

Domingos da Vinha Belver 

Centro de Cultura e 

Convívio Vale de 

Coelho, Furtado e 

Vilar da Mó 

Vale de Coelho Belver 

Centro de Cultura e 

Convívio de Amieira 

Cova 

Amieira Cova 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Centro Recreativo e 

Cultural de Cadafaz 
Cadafaz 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Centro de Cultura e 

Convívio de Torre 

Fundeira 

Torre Fundeira Belver 

Clube Atlético e 

Recreativo de Atalaia 
Atalaia 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Biblioteca Biblioteca de Gavião Rua Dr. Dias Calazans 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Castelo Castelo de Belver Belver Belver 

Coreto Coreto de Gavião Largo do Município 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Feira 

Feira Franca da 

Comenda (sábado de 

Aleluia) 

Ruas de Castelo Cernado Comenda 

Feira Franca da 

Comenda (1.º domingo 

de setembro) 

Junto ao Santuário da N. 

Sr.a das Necessidades 
Comenda 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Feira Franca de Gavião 

(último domingo de 

julho) 

Ruas da vila do Gavião 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Feira das Candeias (1.º 

domingo de fevereiro) 
Ruas da vila do Gavião 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Feira dos Cereais (3.º 

domingo de outubro) 
Ruas da vila do Gavião 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Feira de Artesanato e 

Gastronomia (3.º fim 

de semana de julho) 

Jardim do Cruzeiro 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Feira Medieval (3.º fim 

de semana de julho) 

Largo 5 de Outubro, 

Largo do Pelourinho, Rua 

Luís de Camões e Rua da 

Barca 

Belver 

Jardim 

Jardim Doutor Mário 

Ferreira de Almeida 
Largo Padre Horácio Comenda 

Jardim Manuel de 

Jesus Duarte 
Largo Dr. Cerejeira Comenda 

Recinto de festas de 

Atalaia 
Rua de Sto. António 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Jardim Novo Rua Nova do Jardim 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Jardim do Coreto Largo do Município 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Jardim do Cruzeiro Jardim do Cruzeiro 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Jardim da Alameda 25 

de Abril 
Alameda 25 de Abril 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Mercado Mercado de Belver Largo do Pelourinho Belver 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Mercado mensal da 

Comenda 

Castelo Cernado- através 

do edifício da Junta de 

Freguesia 

Comenda 

Mercado Municipal de 

Castelo Cernado 
Largo Padre Horácio Comenda 

Mercado Alameda 25 de abril 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Mercado Municipal de 

Gavião 
Alameda 25 de Abril 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Miradouro 

Miradouro do Castelo Rua Dom Sancho I Belver 

Miradouro do 

Outeirinho 
Rua da Barca Belver 

Museu 

Museu do Sabão Rua Nova da Escola Belver 

Museu de Domingos 

da Vinha 
Domingos da Vinha Belver 

Outro 

Escola Primária 

desativada 
Moinho do Torrão Margem 

Escola Primária 

desativada (local onde 

funciona a Associação 

de caçadores da 

freguesia de Margem) 

S. Bartolomeu Margem 

Escola Primária 

desativada (existe um 

protocolo entre a CMG 

e a Associação 

Cultural e Desportiva 

de Vale da Vinha) 

Vale da Vinha Margem 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Escola Primária 

desativada (existe um 

protocolo entre a CMG 

e o Centro Recreativo e 

Cultural de Cadafaz) 

Cadafaz 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Escola Primária 

desativada (existe um 

protocolo entre a CMG 

e o Centro de Cultura e 

Convívio de Amieira 

Cova) 

Amieira Cova 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Escola Primária 

desativada (existe um 

protocolo entre a CMG 

e a Associação de Caça 

Amizade) 

Atalaia 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Escola Primária 

desativada (local onde 

funciona o Museu do 

Sabão) 

Belver Belver 

Escola Primária 

desativada (existe um 

protocolo entre a CMG 

e a Associação de 

Caçadores da 

Freguesia de Belver) 

Domingos da Vinha Belver 

Associação de 

Produtores Florestais 

da Freguesia de Belver 

Belver Belver 

Parque Infantil 

Parque infantil da EB1 

de Castelo Cernado 

Rua D. Delfina Pequito 

Rebelo 
Comenda 

Parque Infantil de 

Atalaia 

Rua da Fonte de Santo 

António 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Parque Infantil de 

Gavião 
Alameda 25 de Abril 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Parque Infantil de 

Torre Fundeira (não 

reúne as condições de 

segurança exigidas 

atualmente) 

Rua do Tejo Belver 

Parque Infantil da 

Encosta da Tapada 

(não reúne as 

condições de 

segurança exigidas 

atualmente) 

Rua da Escola Nova Belver 

Sala de Teatro e 

Espetáculos 

Centro Paroquial de 

Comenda 
Rua da Fonte Velha 

Comenda 

 

 

Cine-Teatro Francisco 

Ventura 
Avenida José Marcelino 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

                   

 

 

Relativamente aos equipamentos culturais explanados, faz-se nota de que a maioria das escolas primárias 

desativadas constituem atualmente local de funcionamento de algumas das associações que atuam no concelho de 

Gavião, através de parcerias entre a Câmara Municipal de Gavião e essas mesmas associações. Refere-se, ainda, que 

dois dos parques infantis não são alvo de vistorias, não reunindo as condições de segurança exigidas atualmente. 

Conforme evidenciado no Quadro 19, estes equipamentos localizam-se, na sua maioria, na União das 

Freguesias de Gavião e Atalaia (28 equipamentos) e na freguesia de Belver (22 equipamentos), seguindo-se a 

freguesias de Comenda (10 equipamentos) e de Margem (11 equipamentos). 

 

Quadro 19 - Equipamentos culturais do município de Gavião 
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3.1.13.5 Equipamentos Desportivos 

O município de Gavião é dotado de um conjunto de equipamentos desportivos, os quais se encontram 

identificados no mapa 16 e Quadro 20. 

 

Tipologia Nome Morada Freguesia 

Campo de Futebol 
Campo de Futebol do 

Salgueirinho 
EN 118 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Pavilhão Pavilhão de Gavião 
Rua Francisco 

Ventura 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Piscina 
Piscinas Municipais de 

Gavião 
Gavião 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Polidesportivo 

Polidesportivo Descoberto Alameda 25 de Abril 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Polidesportivo de Castelo 

Cernado 

Rua D. Delfina 

Pequito Rebelo 
Comenda 

Polidesportivo Descoberto S. Bartolomeu Margem 

Polidesportivo Descoberto Vale de Gaviões Margem 

Praia Fluvial Praia Fluvial do Alamal 
Praia Fluvial do 

Alamal 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Mapa 15 - Equipamentos culturais do município de Gavião 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Parque de merendas da 

Ribeira da Venda- Praia 

Fluvial 

Ribeira de Venda Comenda 

                 Quadro 20 - Equipamentos desportivos do município de Gavião 

 
 

Conforme evidenciado no Erro! Fonte de referência não encontrada.Mapa16 os equipamentos desportivos 

encontram-se distribuídos pelas freguesias de Comenda (2 equipamentos), Margem (2 equipamentos) e União das 

Freguesias de Gavião e Atalaia (5 equipamentos). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.13.6 Equipamentos Religiosos 

 

Os equipamentos religiosos constituem o espaço destinado às práticas religiosas da população e, em 

determinados momentos (cerimónias religiosas e sobretudo quando se realizam festas ou romarias), concentram um 

elevado número de indivíduos, pelo que o conhecimento da sua localização se assume como de extrema importância 

para os agentes de proteção civil. 

O município de Gavião possui um elevado número de equipamentos religiosos, em particular, igrejas e 

capelas, os quais se encontram identificados no Quadro 21. 

Mapa 16 - Equipamentos desportivos do município de Gavião 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Capela 

Capela da N. Sra. da Graça 

Largo Mouzinho da 

Silveira, Vale de 

Gaviões 

Margem 

Capela da N. Sra. do Pilar 
Rua da Escola Nova, 

Belver 
Belver 

Capela da Santa Casa da 

Misericórdia 
Rua Dr. Dias Calazans 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Capela da Santa Mãe de Deus 
Rua Frederico Dias, 

Torre Fundeira 
Belver 

Capela da Senhora da Luz 
Rua do Ribeiro, Torre 

Cimeira 
Belver 

Capela de Moinho do Torrão 

Rua Moinho das 

Oliveiras, Moinho do 

Torrão 

Margem 

Capela de N. Sra. de Fátima EN 244, S. Bartolomeu Margem 

Capela de N. Sra. de Fátima Rua da Igreja, Ferraria Comenda 

Capela de N. Sra. de Fátima 
Rua Principal, 

Alvisquer 
Belver 

Capela de N. Sra. dos Aflitos 

Rua de Santa 

Teresinha, 62, Amieira 

Cova 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Capela de Nossa Senhora dos 

Remédios 

Largo Nossa Senhora 

dos Remédios, Gavião 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Capela de S. Pedro 
Rua da Capela, Outeiro 

Fundeiro 
Belver 

Capela de S. Brás Castelo de Belver Belver 

Capela de S. José 
Largo Dr. José Rebelo, 

Vale da Feiteira 
Comenda 

Capela de S. Pedro 
Rua de São Pedro, 

Degracia Cimeira 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Capela de Santa Teresinha 
Rua da Capela, 

Cadafaz 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Capela de São João 

Evangelista 

Rua de São João, Vilar 

da Mó 
Belver 

Capela de Vale da Vinha 
Rua de S. José, Vale da 

Vinha 
Margem 

Capela do Calvário 
Rua do Calvário, 

Gavião 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Capela do Cemitério Gavião 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Capela do Espírito Santo 
Largo do Espírito do 

Santo, Gavião 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Capela do Imaculado Coração 

de Maria 

Rua 25 de Abril/EN 

244-4, Domingos da 

Vinha 

Belver 

Capela do Mártir Rua da Capela Belver 

Capela N. Sra. Mãe dos 

Homens 
Rua da Igreja, Atalaia 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Casa 

Mortuária 

Casa mortuária de Castelo 

Cernado 

Largo Conselheiro 

Rebelo, Castelo 

Cernado 

Comenda 

Casa mortuária de Amieira 

Cova 

Rua de Sta Teresinha, 

Amieira Cova 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Casa mortuária de Atalaia 
Rua da Tapada do 

Forno, Atalaia 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Casa mortuária de Domingos 

da Vinha 

Rua Principal, 

Domingos da Vinha 
Belver 

Casa mortuária de Vale da 

Vinha 

Rua de S. José, Vale da 

Vinha 
Margem 

Casa mortuária de Vale de 

Gaviões 

Rua Padre Joaquim da 

Silva, Vale de Gaviões 
Margem 
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Tipologia Nome Morada Freguesia 

Casa mortuária de Vale da 

Feiteira 

Largo Dr. José P. 

Rebelo, Vale da 

Feiteira 

Comenda 

Casa mortuária de S. 

Bartolomeu 
EN 244, S. Bartolomeu Margem 

Casa mortuária de Belver Rua da Capela Belver 

Cemitério 

Cemitério da Atalaia Atalaia 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Cemitério de Belver Belver Belver 

Cemitério de Comenda Vale de Grou Comenda 

Cemitério de Degracia 

Cimeira 
Degracia Cimeira 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Cemitério de Gavião 
Rua do Calvário, 

Gavião 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Cemitério de Margem CM 1019 Margem 

Igreja 

Igreja Adventista do Sétimo 

Dia 
Castelo Cernado Comenda 

Igreja da N. Sra. da Visitação 
Largo 5 de Outubro, 

Belver 
Belver 

Igreja Evangélica 
Largo Padre Horácio, 

Castelo Cernado 
Comenda 

Igreja Matriz de Comenda 

Largo Conselheiro 

Rebelo, Castelo 

Cernado 

Comenda 

Igreja Matriz do Gavião Largo do Município 
União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Igreja Testemunhas de Jeová 
Bairro das 

Carrasqueiras, Gavião 

União das freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Santuário da Nossa Senhora 

das Necessidades 
Vale de Grou Comenda 

                    Quadro 21 - Equipamentos religiosos do município de Gavião 
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O Mapa 17 apresenta a distribuição geográfica dos equipamentos religiosos pelo território do concelho de 

Gavião. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.13.7 Equipamentos de Apoio Social 

De acordo com a Carta Social (2011), um equipamento social pode ser definido como toda a estrutura física 

onde se desenvolvem as diferentes respostas sociais ou estão instalados os serviços de enquadramento a determinadas 

respostas que se desenvolvem diretamente junto dos utentes. 

Quanto aos equipamentos de apoio social do concelho de Gavião, encontram-se elencados no quadro 22, os 

equipamentos destinados a responder às necessidades sociais da população. 

 

Tipologia Designação Freguesia 

Centro 

Comunitário 

Centro Social Belverense (Centro 

Comunitário) 
Belver 

Lar de Idosos 

Centro Social Belverense Belver 

Lar da N. Sr.ª dos Remédios (Santa Casa da 

Misericórdia) 

União das Freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Lar de S. Francisco (Santa Casa da 

Misericórdia) 

União das Freguesias 

de Gavião e Atalaia 

Lar da N. Sr.ª das Necessidades (Santa Casa 

da Misericórdia) 
Comenda 

Centro Social de Margem Margem 

Mapa 17 - Equipamentos religiosos do município de Gavião 
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Tipologia Designação Freguesia 

Centro Social Belverense (novo Lar) Belver 

      Quadro 19 - Equipamentos de apoio social do município de Gavião 

 

Os equipamentos de apoio social encontram-se distribuídos pelas freguesias de Belver (3 equipamentos), 

União das Freguesias de Gavião e Atalaia (2 equipamentos), Comenda e Margem (ambas com 1 equipamento) 

mapa18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Zonas de Intervenção 

A resposta operacional desenvolve-se na área do Município de Gavião que 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, no entanto e de 

uma forma geral para efeitos do PMEPCG a ZI coincide com a área do Município de Gavião. 

As ZI, de acordo com o SIOPS, caracterizam-se como áreas de configuração e amplitude 

variáveis e adaptadas às circunstâncias e condições do tipo de ocorrência, podendo compreender Zona de 

Sinistro (ZS), Zona de Apoio (ZA), Zona de Concentração e Reserva (ZCR) e Zona de Receção de Reforços 

(ZRR)7. 

Mapa 18 - Equipamentos de apoio social do município de Gavião 
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a. Zona do Sinistro – É a superfície na qual se desenvolve a ocorrência, de acesso restrito, 

onde se encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta e com 

missão atribuída, sob a responsabilidade do COS. A ZS permite a definição clara da 

responsabilidade de comando e controlo sob a responsabilidade exclusiva do COS. 

 

b. Zona de Apoio – É uma zona adjacente à ZS, de acesso condicionado, onde se 

concentram os meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte dos 

meios em operação e onde estacionam meios de intervenção para resposta imediata. 

 

c. Zona de Concentração e Reserva municipal (ZCRmun) – É uma zona do teatro de 

operações onde se localizam temporariamente meios e recursos disponíveis sem 

missão imediata e onde se mantém o sistema de apoio logístico às forças de 

intervenção. A concentração de recursos pedidos através da CMPC deverá ser feita nesta 

área, sendo que o CPCM/COM é responsável pela coordenação tática desta Zona. As 

localizações preferenciais para a ZCRmun são: 

a. Loteamento Urbano de Gavião 

b. Pavilhão Municipal (Escola) de Gavião 

c. Quartel dos Bombeiros Voluntários de Gavião 

 

d. Zona de Receção de Reforços (ZRR) – É uma zona de controlo e apoio logístico, 

sob a responsabilidade do Comandante Operacional Distrital de Portalegre, para 

onde se dirigem os meios de reforço atribuídos pelo CCON antes de atingirem a ZCR 

no Teatro de Operações. A ZRR só será ativada quando a magnitude de ocorrência for 

de âmbito Distrital ou Nacional, no entanto é de todo pertinente que esta seja 

constante do PMEPCG. No PDEPCP as ZRR distritais estão definidas em:: 

a. Base de Apoio Logístico de Nisa  

            
                                      

Art.18º Decreto-Lei 72/2013 de 31 de Maio 
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3.3. Mobilização e Coordenação de Meios 

A mobilização de meios será prioritariamente efetuada com recursos a meios públicos e/ou 

privados existentes no município, que atuarão de acordo com as prioridades identificadas nas Áreas de 

Intervenção. Os critérios fundamentais para a mobilização rápida, eficiente e ponderada de meios e 

recursos, são os seguintes: 

 

 Utilizar meios e recursos adequados ao objetivo, não excedendo o estritamente 

necessário; 

 Preferência na utilização de meios e recursos públicos sobre a utilização de meios e 

recursos privados; 

(Pt.17 Art.º 3 Despacho n.º 3317-A/2018 – Sistema de Gestão de Operações) 

 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 nas freguesias menos afetadas 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 do Posto de Comando Municipal que fará a gestão destes de acordo 

com as necessidades. O inventário dos meios e recursos encontra-se na Parte III deste Plano (Inventário 

de Meios e Recursos). A mobilização e requisição de recursos e equipamentos deverão ser feitas 

através do modelo de requisição constante na Parte III. 

 

3.4. Notificação Operacional 

A notificação operacional rege-se a três níveis: 

 

I. Notificação do SMPC para o exterior; 

II. Notificação à CMPC; 

III. Notificação da CMPC para o exterior. 

 

Em caso de receção de informação acerca de iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, o SMPC desencadeia um conjunto de notificações operacionais com o objetivo de 

intensificar as ações preparatórias para as tarefas de supressão ou mitigação das ocorrências. 
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No nível I, o SMPC, 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, Média), difundindo os alertas e avisos provenientes das 

entidades competentes. O SMPC terá uma dupla função neste nível, o de receção das notificações 

operacionais por parte do escalão superior e posterior difusão. Agindo também como agente produtor 

de informação para o escalão imediatamente superior. 

 

No nível II, o SMPC, após solicitação do Diretor do PMEPCG comunica a todos os 

membros da CMPC a necessidade de convocação extraordinária 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 SMPC, 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 

específica. No caso de ativação do PMEPCG, a informação pertinente será disseminada 

periodicamente a todas as entidades intervenientes pelos meios apropriados (rede telefónica fixa e 

móvel, correio eletrónico, etc.). 
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4. – Áreas de Intervenção 

 

Nesta Parte do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião (PMEPCG) apresentam-se as 

áreas de intervenção básicas da organização geral das operações. Para cada uma das áreas de intervenção encontra-

se identificados os responsáveis pelas mesmas, os seus substitutos, as entidades intervenientes e as de apoio eventual, 

as prioridades de Acão e as instruções específicas.  

A ativação das diferentes áreas de intervenção previstas no PMEPCG depende de:  

 Natureza concreta de cada acidente grave ou catástrofe;  

 Necessidades operacionais;  

 Evolução da resposta operacional.  

 

A atividade de proteção civil, exercida pelo estado, pretende minorar as perdas materiais e humanas 

decorrentes de acidentes graves ou catástrofes, acontecimentos esses, que podem ter na sua génese causas naturais ou 

origem em fatores decorrentes da ação humana.  

A minimização das perdas pressupõe uma série de ações, que no seu conjunto formam uma resposta 

coordenada, resposta essa que pode ser traduzida por dez grandes linhas de ação e suporte à atividade de Proteção 

Civil.  

Essas áreas são:  

 Gestão Administrativa e financeira; 

 Reconhecimento e avaliação;  

 Logística; 

 Comunicações;  

 Informação pública;  

 Confinamento e/ou evacuação;  

 Manutenção da ordem pública; 

 Serviços médicos e transporte de vítimas;  

 Socorro e salvamento;  

 Serviços mortuários; 

 Protocolos.  

Para a caracterização de cada uma destas áreas fundamentais, adotou-se, sempre que possível um modelo de 

comunicação em quadro que facilita a estruturação da informação e a sua imediata apreensão. 
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4.1 – Gestão administrativa e financeira 

 

No caso da ocorrência de uma emergência no concelho de Gavião, a estrutura de proteção civil mais adequada 

a intervir será a de nível municipal (Comissão Municipal de Proteção Civil - CMPC), devido à proximidade dos meios 

e recursos existentes, ao maior conhecimento da realidade local e à maior rapidez de análise da situação.  

No caso dos meios da CMPC se apresentarem insuficientes para dar resposta à emergência, caberá ao 

presidente da Câmara Municipal de Gavião, mediante as disponibilidades financeiras do município, requisitar meios 

adicionais a entidades públicas e/ou privadas do concelho ou próximas do mesmo. 

O Diretor do PMEPCG poderá ainda solicitar meios adicionais ao CDOS de Portalegre, situação que levará 

a que este último assuma o comando das operações de socorro, coordenando-se com a CMPC. A liquidação das 

despesas suportadas pela CMG será efetuada através da Divisão Administrativa e Financeira (DAF).  

Os meios e recursos requeridos devem adequar-se ao objetivo e deve ser dada preferência à utilização de 

meios e recursos públicos, sobre os privados, conforme o n.º 3 do artigo 10.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho - Lei 

de Bases da Proteção Civil.  

Importa realçar que caso a situação de acidente grave ou catástrofe ocorrida no concelho tenha sido grave o 

suficiente para levar à declaração de situação de calamidade por parte do Governo, a autarquia poderá candidatar-se 

a auxílios financeiros, como definido no Decreto-Lei n.º 225/2009 de 14 de setembro. Além deste apoio a autarquia 

poderá recorrer igualmente ao Fundo de Emergência Municipal gerido pela Direcção-Geral das Autarquias Locais.  

A autarquia poderá ainda, em caso de catástrofe, articular-se com a ANPC no sentido de recorrer à Conta de 

Emergência titulada pela segunda (Decreto-Lei n.º 112/2008, de 1 de julho3).  

Todos estes fundos têm por finalidade principal a recuperação de equipamentos e o apoio social, e não o 

ressarcimento de despesas associadas às operações de socorro. A CMG poderá ainda criar e gerir uma Conta de Apoio 

de Emergência a qual poderá receber donativos por parte de particulares e entidades privadas, sendo os mesmos 

utilizados para suportar os custos associados às ações de emergência e reabilitação.  

No que respeita à ativação de meios, convém ainda salientar que, de acordo com a Lei de Bases da Proteção 

Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho), declarada a situação de alerta, contingência ou calamidade, todos os 

cidadãos e demais entidades privadas estão obrigados, na área abrangida, a prestar às autoridades de proteção 

civil a colaboração pessoal que lhes for requerida, respeitando as ordens e orientações que lhes forem dirigidas 

e correspondendo às respetivas solicitações.  

A recusa do cumprimento desta obrigação corresponde ao crime de desobediência, passível de ser 

sancionável.  

 

 

                                                
3 O acesso a fundos disponibilizados pela conta de emergência titulada pela ANPC carece de despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das Finanças e da Administração Interna.  
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Na Tabela 4 indicam-se as entidades responsáveis pela coordenação da administração de meios e recursos, 

as entidades intervenientes, as prioridades de ação e os procedimentos e instruções de coordenação. 

 

 

 Administração de meios e recursos   

Entidade Coordenadora Responsável – Presidente da Câmara Municipal  

Substituto – Vice-Presidente da Câmara Municipal 

Entidades Intervenientes Entidade de Apoio Eventual 

 Câmara Municipal de Gavião 
 Águas do Norte Alentejano 

 Juntas de Freguesia 
 Celtejo, S.A. 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Gavião 
 EDP 

 GNR 
 REN 

 Centro de Saúde de Gavião 
 Empresas com maquinaria 

 Sapadores Florestais (APFLOGAV) 
 Empresas de bens de primeira necessidade 

 Instituto de Segurança Social – Centro Distrital 

de Portalegre 

 Empresas de construção civil 

 Santa Casa da Misericórdia de Gavião 
 Estradas de Portugal 

 INEM 
 Empresas de venda de combustíveis  

  Infraestruturas de Portugal 

  Forças Armadas 

  CDOS de Portalegre 

  IPSS que atuam no concelho 

Prioridades de Ação 

 Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos; 

 Supervisionar negociações contratuais;  

 Gerir os processos de seguros; 

 Gerir e controlar os tempos de utilização de recursos e equipamentos; 

 Assegurar as atividades de gestão administrativa e financeira inerentes á mobilização, requisição e 

utilização dos meios e recursos necessários a intervenção. 
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Instruções Específicas 

Gestão de Meios 

 Deverá ser dada preferência á utilização de meios e recursos públicos (ou detidos por entidades com 

as quais tenha sido celebrado protocolo de utilização) sobre a utilização de meios e recursos 

privados; 

 Os meios e recursos pertencentes aos agentes de proteção civil e aos organismos e entidade de apoio 

serão colocados á disposição dos Postos de Comando Operacional e CMPC, que os afetarão de 

acordo com as necessidades verificadas; 

 Todos os meios adicionais que as entidades intervenientes necessitem deverão ser requisitados 

através de modelo próprio descriminado na Secção III – Parte IV; 

 Os pedidos de reforço de meios só são considerados válidos quando apresentados pelo Comandante 

de Operações de Socorro, Coordenador Operacional Municipal, ou elemento representante das 

várias entidades que integram a CMPC; 

 O SMPC, apoiando-se na Divisão de obras, urbanismo e ambiente, controla os tempos despendidos 

pelas diferentes equipas de obras (pertencentes a CMG, publicas e privadas) nos vários locais de 

modo a garantir a maximização da sua eficácia e eficiência. 

Gestão de Pessoal 

 A mobilização de pessoal pertencente a organismos ou entidades públicas rege-se de acordo com o previsto 

na Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro - Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (define como 

limites 2 horas extraordinárias por dia, 100 horas de trabalho extraordinário por ano, e um número de horas 

igual ao período normal de trabalho diário nos dias de descanso semanal e nos feriados);  

 A coordenação dos meios materiais e humanos a empenhar deverá ser realizada pelos Postos de Comando 

Operacional na sua área de intervenção e pela CMPC de acordo com a organização prevista na Parte III 

PMEPCG; 

 No decurso das operações, os agentes de proteção civil e as entidades e organismos de apoio deverão 

acautelar os períodos de descanso e a rotatividade dos seus recursos humanos.  

Gestão Financeira 

 Cada entidade e organismo interveniente nas ações de emergência ficará responsável pela gestão financeira 

e de custos associados aos meios e recursos próprios empenhados;  

 No caso de ser necessário recorrer a meios privados, a gestão financeira associada à requisição dos mesmos 

será assegurada pela Câmara Municipal através da sua Divisão de obras, urbanismo e ambiente; 
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 Os agentes de proteção civil e entidades de apoio empenhados nas ações de emergência, caso verifiquem a 

necessidade de aquisição/contratação de bens e serviços a entidades privadas e não disponham de recursos 

próprios para o fazer, deverão endereçar ao Diretor do PMEPCG uma requisição para o efeito; 

 O SMPC, apoiando-se na Divisão de obras, urbanismo e ambiente, e articulando-se com o Diretor do 

PMEPCG ficará responsável pela definição de meios e recursos necessários, negociações contratuais com 

entidades privadas, pela gestão dos processos de seguros e controlo e gestão dos tempos; 

 O controlo e registo da utilização dos meios públicos e privados requisitados (localização dos mesmos e 

tempos de utilização) será assegurado pelo SMPC, o qual se apoia na Divisão de obras, urbanismo e 

ambiente; 

 Caso os agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio se confrontem com despesas 

excecionais, ou não possuam capacidade para reparar os seus equipamentos em tempo útil, poderão pedir 

apoio ao Diretor do Plano, o qual se apoia na Divisão e Administrativa e Financeira e na Divisão de obras, 

urbanismo e ambiente de modo a serem disponibilizadas verbas e/ou meios oficinais para estes casos 

excecionais e pontuais. A CMG recorrerá a meios próprios ou, em último caso, se assim o entender, a 

estabelecimentos privados presentes no concelho;  

 O pessoal integrado nos serviços, agentes e entidades constantes deste Plano, mesmo que requisitados, 

continuam a ser remunerados pelos organismos de origem, não podendo ser prejudicados, de qualquer 

forma, nos seus direitos; 

 Caso a magnitude dos danos assim o justifique, a CMG poderá criar e gerir uma Conta de Apoio de 

Emergência a qual poderá receber donativos por parte de particulares e entidades privadas, sendo os mesmos 

utilizados para suportar os custos associados às ações de emergência e reabilitação; 

 A declaração de situação de calamidade por parte do Governo permitirá à CMG candidatar-se a auxílios 

financeiros como definido no Decreto-Lei n.º 225/2009, de 14 de setembro. Nas situações em que o Governo 

tenha declarado a situação de calamidade, a autarquia deverá articular-se com a ANPC no sentido de recorrer 

à conta de emergência titulada pela segunda, de modo a apoiar a reconstrução e reparação de habitações, 

unidades de exploração económica e outras necessidades sociais prementes (o acesso a fundos 

disponibilizados pela conta de emergência titulada pela ANPC carece de despacho conjunto dos membros 

do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração Interna). A autarquia poderá ainda 

recorrer ao Fundo de Emergência Municipal gerido pela Direcção-Geral das Autarquias Locais. 

Bolsa de Voluntariado 

 O SMPC recorre a bolsa de voluntariado para apoiar as diferentes áreas de intervenção caso se verifique 

necessário; 
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 O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deverá ser coordenado pelo SMPC (este 

deverá indicar o local onde os voluntários se deverão reunir, comunicar-lhes as suas missões e 

disponibilizar-lhes alimentação, sempre que seja necessário); 

 O SMPC mantém atualizada a lista de voluntários disponíveis e empenhados nas ações de emergência; 

 O SMPC mantém a CMPC informada sobre as atividades desenvolvidas pelos voluntários. 

Tabela 4 - Procedimentos para a administração de meios e recursos 

4.2 - Reconhecimento e Avaliação 

 

O Reconhecimento e Avaliação da situação, assume-se como uma peça 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 Gavião e ao Comandante das Operações de Socorro. O objetivo da ERASmun é 

fornecer informação que seja fator determinante para o acionamento dos meios 

complementares de intervenção e apoio à decisão. 

 

 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 o restabelecimento das 

condições mínimas de suporte às populações. O objetivo das EATmun é fornecer informação técnica ao 

Presidente da CMG acerca das condições operacionais das infraestruturas. 

4.2.1 - Equipa de Reconhecimento e Avaliação de Situação Municipal 

 

 

Equipa de Reconhecimento e Avaliação de Situação Municipal 

Coordenação 

Presidente 

CMG/SMPC/CMPC 

Responsável: Coordenador SMPC 

 

Substituto: BVG 

 

 

Entidades Interveniente 

CMG 

SMPC 

BVG 
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Entidades Intervenientes de Apoio 

CDOS Portalegre 

GNR 

CVP 

Juntas de Freguesia 

 

 

 

 

Prioridades de Ação 

o Percorrer a zona afetada; 

o Fazer um ponto de situação ao Presidente da CMG e SMPC; 

o Fazer um ponto de situação operacional com o COS; 

o Elaborar Relatórios Imediatos de Situação; 

o Propor os meios e recursos mais adequados para lidar com a 

emergência; 

o Outras missões atribuídas pelo Presidente da CMG 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 Gavião e ao 

Comandante das Operações de Socorro. O objetivo da ERASmun é fornecer informação que seja 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: 

o Situações urgentes ou emergentes; 

o Locais com maiores danos no edificado; 

o Locais com maior número de sinistrados; 

o Estabilidade de vertentes; 

o Estabilidade e operacionalidade das infraestruturas; 

o Núcleos habitacionais isolados; 

o Pessoas isoladas; 

o Eixos rodoviários de penetração para a zona de intervenção. 
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Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação 

A ERASmun é uma equipa constituída por, no mínimo 2 elementos afetos à CMG/SMPC a designar de acordo 

com a missão específica atribuída. Esta equipa depende hierárquica e funcionalmente da Presidência da CMG, 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: 

o Meio de transporte adequado; 

o Equipamento de comunicação móvel e rádio: telemóvel e rádio SIRESP; 

o Equipamento de Proteção Individual; 

o Equipamento informático (computador portátil ou tablet com facilidade de acesso à internet); 

o Equipamento fotográfico; 

o Equipamento de georreferenciação; 

o Cartografia municipal. 

 

4.2.2 Equipa de Avaliação Técnica Municipal 

 

 

Equipa de Avaliação Técnica Municipal 

Coordenação 

 

Presidente 

CMG/SMPC/CMPC 

 

Responsável: Diretor de Departamento: DOSU 

 

Substituto: -- 

 

 

Entidades Interveniente 

CMG 

SMPC 

Entidades gestoras de redes e sistemas 

 

 

 

Entidades Intervenientes de Apoio 

 

 

CDOS Portalegre 

BVG 

GNR 

Juntas de Freguesia 
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Prioridades de Ação 

o Percorrer a zona afetada; 

o Fazer um ponto de situação específico sobre operacionalidade das 

infraestruturas ao Presidente da CMG, SMPC e COS; 

o Elaborar Relatórios Imediatos de Situação; 

o Propor os meios e recursos mais adequados para lidar com a 

emergência; 

o Outras missões atribuídas pelo Presidente da CMG ou SMPC. 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos e Instruções de Coordenação 

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 o restabelecimento das condições mínimas de suporte às populações. O 

objetivo das EATmun é fornecer informação técnica ao Presidente da CMG acerca das condições de 

operacionalidade das infraestruturas. Esta função será necessária para a triagem das necessidades e priorização das 

situações. 

 

Procedimentos e Instruções Especificas de Coordenação 

 

A EATmun é uma equipa constituída por, no mínimo 2 elementos, afetos à CMG/SMPC com capacidade técnica para 

avaliação de condições de infraestruturas a designar de acordo com a missão específica atribuída. Esta equipa 

depende hierárquica e funcionalmente da Presidência da CMG, 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: 

o Meio de transporte adequado; 

o Equipamento de comunicação móvel e rádio: telemóvel e rádio SIRESP; 

o Equipamento de Proteção Individual; 

o Equipamento informático (computador portátil ou tablet com facilidade de acesso à internet); 

o Equipamento fotográfico; 

o Equipamento de georreferenciação; 

o Equipamento diverso de sinalização de infraestruturas (tinta, spray, etc.) 

o Cartografia municipal. 
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*Procedimentos e Instruções Internos 

Tendo em conta o nível técnico expectável para a constituição de uma EATmun, deverá ser considerada a 

incorporação dos técnicos da zona correspondente da CMG e técnicos da CMG|DOSU para a formação desta(s) 

equipas. A constituição da equipa será definida diretamente pelo Diretor do Plano ou Vereador em 

substituição deste, junto de cada Diretor de departamento da CMG. 

 

4.3 - Logística 

 

A coordenação, receção e tratamento da informação relativa às necessidades logísticas existentes numa 

emergência, diferencia-se em apoio prestado às forças de intervenção e em apoio prestado à população. 

No que respeita ao apoio logístico a prestar às forças de intervenção em caso de emergência, importa salientar 

as diferentes necessidades logísticas essenciais para a prossecução das missões a decorrer no terreno por forma ao 

restabelecimento, o mais rapidamente possível, das condições normais de vida. Neste sentido, indica-se na Tabela 2 

as entidades responsáveis pela coordenação do apoio logístico às forças de intervenção, as entidades intervenientes, 

as prioridades de ação e os procedimentos e instruções de coordenação.  

Sempre que se verifique a necessidade de solicitar outro tipo de artigos para além dos previstos no PMEPCG 

(disponibilizados pelos elementos que integram a CMPC) ou indisponíveis no concelho, estes poderão ser 

requisitados à CMG (através do Presidente da Câmara Municipal – Diretor do PMEPCG), indicando, no entanto, a 

sua necessidade para a prossecução das atividades de proteção civil em curso. O SMPC e a Divisão de obras, 

urbanismo e ambiente estabelecerão os procedimentos e normas de mobilização e transporte dos meios e recursos 

necessários, cooperando e articulando-se com os vários agentes de proteção civil e organismos e entidades 

intervenientes. 

No que se refere ao apoio logístico a prestar à população competirá à CMG assegurar a disponibilização dos 

meios e bens essenciais, bem como, em caso de necessidade, os alojamentos temporários para a população deslocada, 

recorrendo ao auxílio de entidades de apoio.  

Em caso de evacuação será necessário disponibilizar transportes para que a população possa ser deslocada para 

locais mais seguros ou Zonas de Concentração Local. Os procedimentos coordenação da movimentação da população 

encontram-se descritos nos procedimentos de evacuação.  

 

Durante a fase de reabilitação, poderá ser útil recorrer a bolsa de voluntariado para promover ações de obtenção 

de fundos externos de apoio à população, bem como de recolha e armazenamento de donativos e de incentivo ao 

voluntariado. 
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4.3.1 - Apoio logístico às forças de intervenção 

Apoio Logístico ás Forças de Intervenção 

  

Entidade Coordenadora 

Responsável - CMPC 

Substituto - As entidades que compõem a CMPC serão sempre 

responsáveis pela coordenação dos meios logísticos, podendo 

em caso de necessidade pedir apoio a entidades externas.  

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

 Câmara Municipal de Gavião – SMPC e 

Divisão de obras, urbanismo e ambiente. 

 Santa Casa da Misericórdia de Gavião 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Gavião 
 Juntas de Freguesia 

 
 Águas do Norte Alentejano 

 
 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Portalegre 

 
 EDP 

 
 CDOS de Portalegre 

 
 Empresas com maquinaria 

 
 Empresas de venda de combustíveis  

 
 Empresa de bens de primeira necessidade 

 
 Empresas de construção civil 

 
 Estradas de Portugal  

 
 Forças Armadas 

 
 Industrias 

 
 IPSS que atuam no concelho 

 
 Operadoras de telecomunicações (rede fixa e móvel) 

 
 Infraestruturas de Portugal 

 
 Restaurantes 

Propriedade de Ação 

 Prever a confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em ações de socorro. 
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 Garantir o contacto com entidades que comercializem bens de primeira necessidade e a entrega de bens e 

mercadorias necessárias.   

 Organizar a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha para assistência à emergência. 

 Assegurar as necessidades logísticas das forças de intervenção, nomeadamente quanto a alimentação, distribuição 

de água potável, combustíveis, transportes, material sanitário, e outros artigos essenciais à prossecução das missões 

de socorro, salvamento e assistência. 

Instruções Específicas 

Alimentação, Água Potável e Alojamento 

 Nas primeiras 24 horas a satisfação das necessidades logísticas iniciais do pessoal envolvido nas operações estará 

a cargo dos próprios agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio. 

 Após as primeiras 24 horas, as necessidades logísticas poderão ser suprimidas através dos serviços da Câmara 

Municipal, caso tal seja requerido pelos agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio que se 

encontrem no terreno.  

 A distribuição de alimentação e água potável ao pessoal envolvido nas operações de socorro poderá ser efetuada 

pelos serviços da Câmara Municipal, apoiando-se, em caso de necessidade, nas IPSS que atuam no concelho e na 

bolsa de voluntariado. 

 A alimentação dos elementos que integram a CMPC será responsabilidade das respetivas entidades a que 

pertencem. Em situações de manifesta necessidade, e caso o Presidente da Câmara Municipal de Gavião assim o 

entenda, a alimentação poderá ser assegurada pela CMG.  

 As cantinas de instalações públicas deverão ser consideradas como principais infraestruturas de apoio. Em caso 

de necessidade deverá recorrer-se a empresas de catering e a restaurantes do concelho.  

 Caso os serviços da CMG requeiram apoio nas ações de apoio logístico aos agentes de proteção civil e entidades 

de apoio, poderão apoiar-se na Santa Casa da Misericórdia e restantes IPSS do concelho e na bolsa de voluntariado.  

Combustíveis e Lubrificantes 

 Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio ficarão responsáveis pelo abastecimento das 

suas viaturas e equipamentos, no que respeita a combustíveis e lubrificantes.  

 Os combustíveis e lubrificantes deverão ser adquiridos nos postos de combustível existentes no concelho e 

superfícies comerciais 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

88 
Parte II - Execução 

 A CMG poderá auxiliar os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio na obtenção de 

combustíveis e lubrificante em situações pontuais, recorrendo para tal a meios próprios e aos estabelecimentos 

privados presentes no concelho.  

 Deverá ser solicitado aos responsáveis por postos de abastecimento de combustíveis para terem reservas afetas 

apenas a agentes de proteção civil e entidades de apoio (ou seja, a disponibilidade de combustíveis para viaturas e 

máquinas afetas a ações de socorro deverá sobrepor-se à disponibilidade para a população em geral) 

Manutenção e Reparação de Material 

 Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio ficarão responsáveis pela reparação das suas 

viaturas e equipamentos.  

 Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio, caso verifiquem não conseguir reparar através 

de meios próprios os seus equipamentos, e caso estes sejam essenciais para as ações de socorro a desenvolver, 

poderão pedir auxílio à CMG para que esta acione meios que permitam a sua reparação.  

 A reparação das infraestruturas básicas essenciais para a atividade dos agentes de proteção civil e organismos e 

entidades de apoio será responsabilidade das entidades responsáveis pelas mesmas (EDP, operadoras de 

comunicações, etc.). No entanto, em situações extraordinárias, e caso tal se revele critico para o sucesso das 

operações de emergência, as reparações de infraestruturas básicas poderão ser realizadas pelos serviços técnicos 

da CMG ou por entidades privadas contratadas por esta.  

Material Sanitário 

 A disponibilização de material sanitário ficará a cargo dos agentes de proteção civil, entidades e organismos de 

apoio. 

 As entidades que compõem a CMPC deverão disponibilizar instalações próximas do teatro de operações, como 

edifícios pertencentes à administração pública, de modo a auxiliar instalações sanitárias às várias entidades 

envolvidas nas ações de emergência.  

 Em caso de necessidade de material sanitário adicional, deverá ser requisitado ao Diretor do PMEPCG sanitários 

portáteis. A CMPC poderá apoiar-se no CDOS para esta tarefa. 

Maquinaria e Equipamentos 

 O(s) COS requisita(m) à CMPC (Diretor do PMEPCG) os meios considerados necessários (maquinaria para 

remoção de escombros, estabilizações/demolições de emergência, geradores elétricos, iluminação exterior, etc.).   

 Caso os meios solicitados pelo COS não se encontrem disponíveis nas entidades que compõem a CMPC, a CMG 

procederá à sua mobilização recorrendo aos meios públicos e privados definidos na Parte III do PMEPCG e às 

várias entidades de apoio previstas para esta área de intervenção. 
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 A CMG apoia-se no SMPC e nos serviços técnicos para proceder aos contactos a estabelecer com as empresas e 

outras entidades que possuam equipamentos úteis para fazer frente às situações de acidente grave ou catástrofe. 

Estes serviços municipais ficarão ainda responsáveis por coordenar estes meios e proceder ao seu transporte caso 

se verifique necessário.  

Serviços Técnicos 

 Os serviços técnicos da CMG (Divisão de obras, urbanismo e ambiente) indicam se será necessário recorrer a 

serviços técnicos externos à CMG, ficando o pagamento destes serviços a cargo da CMG recorrendo a meios 

próprios.  

 Os serviços técnicos da CMG (Divisão de obras, urbanismo e ambiente), em articulação com o Diretor do 

PMEPCG, ficarão responsáveis por contactar as entidades públicas e privadas que poderão prestar apoio na 

definição das estratégias de intervenção a operacionalizar.  

 Na fase de reabilitação caberá ainda aos serviços técnicos da Câmara Municipal apresentar estratégias de ação de 

modo a reativar os serviços essenciais do concelho (água, eletricidade, saneamento, etc.). 

Material de Mortuária 

 A Autoridade de Saúde do município poderá requisitar, caso se verifique necessário, materiais e equipamentos ao 

Diretor do PMEPCG. 

Alojamento 

 O alojamento do pessoal empenhado nas operações de emergência ficará a cargo das entidades a que pertencem.  

 Em caso de necessidade as entidades envolvidas nas ações de emergência deverão requisitar auxílio à CMPC, a 

qual deverá recorrer de preferência a instalações públicas para alojar temporariamente o pessoal empenhado ou, 

em alternativa, às instalações dos Empreendimentos turísticos presentes no concelho que não tenham sido afetadas 

de forma crítica pelo evento.  

Setorização do Teatro de Operações 

Zona de Apoio 
 É uma zona adjacente à Zona de sinistro, de acesso condicionado, onde se 

concentram os meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao 

suporte dos meios de intervenção ou onde estacionam meios de intervenção 

para resposta imediata. Deverá localizar-se em área com facilidade no 

controlo de acessos, mas que o acesso por parte dos intervenientes seja 

facilitado à zona de sinistro. 

Zona de Concentração e Reserva 
 É uma zona do Teatro de Operações onde se localizam temporariamente 

meios e recursos disponíveis sem missão imediata, onde se mantém um 

sistema de apoio logístico e assistência pré-hospitalar e onde têm lugar as 
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concentrações e trocas de recursos pedidos pelo posto de comando 

operacional. Deverá localizar-se numa área próxima da Zona de Apoio, ser 

ampla e, preferencialmente, com acesso à rede de abastecimento de água e a 

instalações sanitárias.  

 Estas zona só é definível aquando da ocorrência em concreto, uma vez que 

deverá localizar-se na proximidade do Teatro de Operações (onde ocorreu de 

facto o acidente).  

Zona de Receção de Reforços 

 

 

 

 

 É uma zona de controlo e apoio logístico, sob a responsabilidade do centro 

de coordenação de operações distrital da área onde se desenvolve o sinistro, 

para onde se dirigem os meios de reforço atribuídos pelo CCON antes de 

atingirem a Zona de Concentração e Reserva no Teatro de Operações.  

Tabela 5 - Procedimentos de apoio logístico às forças de intervenção 

 

 

 

4.3.2 - Apoio logístico às populações  

Apoio logístico 

 

Entidade coordenadora 

Responsável – CMPC; 

Substituto – o CDOS de Portalegre poderá substituir-se á 

CMPC caso esta não tenha as condições mínimas de 

operacionalidade. 

Entidades Intervenientes Entidade de Apoio Eventual 

 Camara municipal de Gavião (SMPC, Departamento 

de obras e serviços urbanos, gabinete de 

comunicação e serviços sociais) 

 Centro de Saúde de Gavião 

 Juntas de freguesia 
 Sapadores florestais (APFLOGAV) 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Gavião 
 Agrupamento de escolas do concelho 

 GNR 
 CP – Comboios de Portugal 

 Santa Casa da Misericórdia de Gavião 
 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Portalegre 

 Instituto de segurança social, I.P. – Centro Distrital 

de Portalegre 

 Autoridade de saúde do município 
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 Empreendimentos turísticos 

 
 Empresas com maquinaria 

 
 Empresas de bens de primeira necessidade 

 
 Farmácias 

 
 Forças armadas 

 
 Indústrias 

 
 IPSS que atuam no concelho 

 
 Restaurantes  

 
 CDOS de Portalegre 

Apoio Logístico às Populações 

Prioridades de Ação 

 Assegurar a ativação de Zonas de Concentração Local (ZCL) e de abrigos temporários da população deslocada e 

informar as forças de socorro e os cidadãos da sua localização através dos canais disponíveis e mais apropriados.  

 Garantir a segurança das ZCL e dos abrigos temporários da população deslocada. 

 Assegurar as necessidades logísticas da população deslocada, nomeadamente quanto a alimentação, distribuição de 

água potável, agasalhos, transporte, material sanitário, e outros artigos essenciais ao seu bem-estar. 

 Garantir o contacto com entidades que comercializem alimentos confecionados, bens de primeira necessidade e 

assegurar a entrega dos bens e mercadorias necessárias nas zonas de concentração local (locais onde para onde se 

deslocou temporariamente a população residente nos locais mais afetados). 

 Garantir o registo de todas as pessoas que se encontram nas Zonas de Concentração Local e nos abrigos temporários. 

 Organizar a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha para assistência à emergência. 

Instruções. Especificas 

Zonas de Concentração Local e Abrigos Temporários 

 Os locais de acolhimento da população deslocada (Zonas de Concentração Local) e os abrigos temporários (locais 

seguros onde a população poderá aguardar até ser deslocada para suas casas ou ZCL) ativados pela CMPC 

constituem os locais onde se procede ao apoio da população afetada. 

 A GNR garante a segurança da população presente nas zonas de concentração local (ZCL) ou nos abrigos 

temporários. 
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 A operacionalização das ZCL é responsabilidade da CMG (através do SMPC e do Sector de Educação, Acão Social 

e Turismo) e do Instituto de Segurança Social, IP, os quais recorrem a entidades de apoio (Santa Casa da 

Misericórdia, IPSS do concelho, Juntas de Freguesia, etc.). 

 Os locais de acolhimento da população deslocada (ZCL) deverão apresentar todas as condições mínimas de apoio 

(balneários, instalações sanitárias e locais amplos para a distribuição de colchões), bons acessos e parqueamento.   

 Para além da utilização de instalações sob administração pública (por exemplo pavilhões desportivos) e de 

empreendimento turístico poderá recorrer-se à montagem de tendas de campanha, recorrendo-se para tal à Cruz 

Vermelha Portuguesa (delegação de Portalegre) e às Forças Armadas. 

 Ter como limite máximo 100 pessoas por Zona de Concentração Local. 

 Garantir o fornecimento de eletricidade à Zona de Concentração Local, recorrendo em caso de necessidade a 

geradores disponibilizados pelos agentes de proteção civil e CMG. 

 A CMPC define para cada Zona de Concentração Local o elemento que fica responsável por coordenar as várias 

atividades necessárias. Este elemento deverá encontrar-se em permanente ligação com a CMPC. 

 A primeira ação a desenvolver sempre que alguém dê entrada numa ZCL ou num abrigo temporário é o seu registo. 

 Os elementos responsáveis por cada uma das Zonas de Concentração Local (ZCL) mantêm um registo atualizado 

das pessoas que se encontram na ZCL. 

 As entidades envolvidas na operacionalização de cada ZCL asseguram a receção, atendimento e encaminhamento 

da população deslocada (que tenha chegado a uma ZCL ou a um abrigo temporário por meios próprios ou através 

de meios disponibilizados pela CMPC). 

 O Gabinete de Informação e Relações Públicas coordena-se com o SMPC e com os elementos responsáveis pelas 

ZCL e abrigos temporários, de modo a ter acesso à lista de pessoas presentes naqueles locais. 

 O Gabinete de Informação e Relações Públicas gere uma linha de apoio ao munícipe, prestando informação de 

natureza diversa (localização da população deslocada, informação sobre o decorrer das operações de emergência, 

onde a população se deverá dirigir para pedir apoio, procedimentos a adotar, locais de entrega de donativos não 

monetários, etc.). 

 A CMPC avalia a necessidade de ativar um local de armazenamento temporário de bens de primeira necessidade a 

distribuir pela população necessitada (em Zonas de Concentração Local e/ou em zonas afetadas).  

 A CMPC, através do SMPC, deverá ponderar a utilidade de recorrer a bolsa de voluntariado para recolha de dádivas 

(bens alimentares, de higiene, vestuário e agasalhos). A bolsa de voluntariado poderá ainda auxiliar nas várias tarefas 

associadas à atividade das ZCL e executar ações de estafeta (transporte de bens, pessoas e comunicados). 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

93 
Parte II - Execução 

 Deverão ser constituídos locais de receção de donativos, sendo estes posteriormente distribuídos pelas ZCL e pelos 

abrigos temporários (poderá recorrer-se a elementos da bolsa de voluntariado para esta tarefa). Esta tarefa caberá à 

CMG, a qual se poderá apoiar nas entidades de apoio previstas nesta Tabela.  

Alimentação e Água. Potável 

 A satisfação das necessidades de alimentação e água potável da população deslocada ficará a cargo da Câmara 

Municipal de Gavião. 

 A distribuição de água potável pela população do concelho que não tem acesso à água da rede pública deverá ser 

efetuada recorrendo a camiões cisterna dos corpos de bombeiros e aos depósitos de água existentes na área do 

concelho. Poderá ainda recorrer-se à distribuição de água engarrafada, ficando as despesas desta operação a cargo 

da Câmara Municipal. 

 A distribuição de alimentos e água potável ao pessoal envolvido nas ações de acolhimento da população deslocada 

ficará a cargo da Câmara Municipal. No entanto, sempre que possível, os organismos e entidades de apoio, caso 

possam recorrer a meios próprios, deverão fazê-lo de modo a não sobrecarregar a organização logística de 

emergência. 

 Deverão ser consideradas como principais infraestruturas de apoio as cantinas de instalações públicas. Em caso de 

necessidade deverá recorrer-se a empresas de catering e a restaurantes do concelho. 

Agasalhos 

 A distribuição de agasalhos pela população deslocada será responsabilidade da Câmara Municipal de Gavião. 

 A CMG deverá, numa primeira fase, avaliar a disponibilidade de distribuição de agasalhos por parte de IPSS, 

Instituto de Segurança Social I.P. – Centro Distrital de Portalegre e Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de 

Portalegre). Caso recorrendo a meios próprios e a entidades e organismos de apoio não se consiga obter o número 

de agasalhos suficientes para satisfazer as necessidades da população deslocada deverá recorrer-se a entidades 

privadas, sendo as despesas suportadas pela Câmara Municipal de Gavião. 

Transportes 

 O Transporte da população para as ZCL e para os abrigos temporários será responsabilidade da CMPC, a qual deverá 

recorrer aos meios próprios da CMG e dos agentes de proteção civil. 

 Caso mostre ser necessário, a CMPC deverá recorrer ao aluguer de viaturas privadas para garantir o transporte da 

população afetada para as Zonas de Concentração Local e para os abrigos temporários. 

Material Sanitário 

 A distribuição de material sanitário pela população deslocada ficará a cargo da CMG, a qual poderá recorrer a 

entidades de apoio para esta tarefa. 

 A CMG deverá recorrer numa primeira fase aos meios disponíveis na Câmara Municipal e aos fornecedores desta 

para este tipo de bem. 
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 Em caso de necessidade a CMG deverá recorrer a superfícies comerciais para se abastecer neste tipo de bem, ficando 

a responsável por suportar os custos associados. 

 Em caso de necessidade de instalações sanitárias adicionais, a CMPC deverá recorrer a sanitários portáteis. A CMPC 

poderá apoiar-se no CDOS para esta tarefa. 

Bolsa de Voluntariado 

 A CMPC avalia a necessidade de se ativar a bolsa de voluntariado de modo a se recolher bens de primeira 

necessidade (em armazéns, instalações comerciais ou provenientes de doação) e distribuí-los pelas Zonas de 

Concentração Local (acolhimento da população deslocada). 

Tabela 6 - Procedimentos de apoio logístico às populações 

4.4 - Comunicações 

 

É fundamental nas fases de pré-emergência ou emergência ter uma ideia concreta da situação real vivida no 

terreno, de forma a se poder enviar rapidamente os meios e recursos necessários para o restabelecimento das normais 

condições de vida da população. Deste modo, torna-se necessário proceder à inspeção dos locais afetados e transmitir 

rapidamente informações para a CMPC, de forma precisa, coerente e concisa, recorrendo para tal ao sistema de 

comunicações existente no concelho. 

No teatro de operações competirá ao comandante das operações de socorro estabelecer o plano de 

comunicações e definir, em articulação com o CDOS, os canais de comando, tácitos e de manobra. Cada teatro de 

operações deverá ser considerado como um núcleo isolado, sendo que qualquer contacto rádio com e a partir do 

mesmo será feito em exclusivo através do Posto de Comando Operacional e pelo CDOS. O COS deverá ainda ter 

sempre em conta as normas técnicas para a utilização da Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC)4, a qual permitirá 

a ligação com a CMPC (via SMPC), Agentes de Proteção Civil (APC) e organismos e entidades de apoio em situação 

de acidente grave ou catástrofe.  

 

Além da REPC encontra-se também disponível a Rede Operacional dos Bombeiros (ROB)5, em que o controlo 

é efetuado a partir do CDOS. De acordo com a ANPC (2009), a ROB divide-se em 4 conjuntos de canais: comando 

distrital,comando, táticos, e de manobra. Os primeiros operam no modo semi-duplex, e os restantes em simplex, com 

3,5 e 7 canais cada, respetivamente. Para além dos Corpos de Bombeiros, têm acesso à ROB em canal de manobra 

outras entidades, especificamente autorizadas pela ANPC, que possuam meios de combate a incêndios e estejam 

empenhadas em operações conjuntas com os Corpos de Bombeiros. As normas e procedimentos de exploração das 

redes de radiocomunicações de emergência da ANPC (REPC e ROB) encontram-se definidos nas Normas de 

Execução Permanente (NEP) n.º NEP/8/NT/2010, de 10 de dezembro.  

 

                                                
4 É uma rede VHF/FM, interligada por repetidores e links. Possui 43 canais em semi-duplex, correspondentes a outros tantos repetidores e é complementada por 18 canais em 

simplex (1 por distrito) para utilização local dos SMPC e APC, com excepção dos Corpos de Bombeiros, cuja utilização é restrita às bases, móveis e portáteis de comando (ANPC, 

2009).  
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5 É uma rede VHF/FM em semi-duplex, constituída por repetidores e links com cobertura local (distrital). 

 

Sistema de 

Comunicações  
 

Telecomunicações Públicas 

Rede do 

serviço 

telefónico fixo 

 

Rede do 

serviço de 

telefax 

 

Rede do 

serviço 

telefónico 

móvel 

 

Telecomunicações Privadas 

 

Rede de 

radiocomunicaçõe

s do SNPC 

 

Rede de 

radioamadores 

 

Rede de 

radiocomunicações 

privadas 

 

Rede 

Estratégica da 

Proteção Civil 

(REPC) 

 

Rede 

Operacional dos 

Bombeiros 

(ROB) 

 

Câmara Municipal 

 

GNR 

INEM 

 

Forças Armadas 
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CNOS 
 

CDOS 
 

CMPC 

(a ligação será 

efetuada pelo 

COM) 
 

PCO 
 

PCO 

Agentes de proteção 

civil e organismos e 

entidades de apoio 

 

Equipas de Apoio 

 

Oficias de 

Ligação 

 

 

Veículos  

 
 

Legenda: 

CNOS – Comando Nacional de Operações de Socorro;   CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro;   CMPC – Comissão Municipal de Proteção Civil; 

PCO – Posto de Comando Operacional;                                                Estas comunicações serão estabelecidas por atividade do PCO      
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Além da REPC e ROB encontra-se em fase de teste o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança 

de Portugal (SIRESP). O SIRESP é um sistema único de comunicações, baseado numa só infraestrutura de 

telecomunicações nacional, partilhado, que assegurará intercomunicação entre forças de segurança e emergência e, 

em caso de emergência, permitir a centralização do comando e da coordenação. Assim, futuramente as comunicações 

dos agentes de proteção civil do concelho de Gavião estarão integradas neste sistema.  

O sistema de comunicações previstas no PMEPCG utiliza infraestruturas de telecomunicações públicas e 

privadas. As telecomunicações de uso público agrupam-se em rede do serviço telefónico fixo e móvel e rede do 

serviço de telefax, e as telecomunicações privadas são constituídas pela REPC, ROB, rede de radiocomunicações das 

forças de segurança, e da CMG, e na rede de radioamadores. 

Na seguinte tabela encontram-se identificados os procedimentos associados às comunicações, as entidades 

intervenientes, as prioridades de ação e os procedimentos e instruções de coordenação.  

 

 

Comunicações 

Entidade coordenadora 
 Responsável – Comandante de 

Operações de Socorro 

 Substituto – Coordenador 

Operacional Municipal (COM) 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

 Câmara Municipal de Gavião 
 Operadores de telecomunicações 

(Rede móvel e fixa) 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Gavião 

 CDOS de Portalegre 

 GNR 
 Forças Armadas 

 INEM 
 Radioamadores locais 

Prioridades de Ação 

 Estabelecer um Plano de Comunicações que permita a troca de informação entre todas 

as entidades intervenientes e, consequentemente, o efetivo exercício das funções de 

comando, controlo e coordenação da operação.  

 Auxiliar nas ações de operacionalização dos meios de comunicação. 

 Mobilizar e coordenar as ações das associações de radioamadores. 

 Manter um registo atualizado do estado das comunicações e dos constrangimentos 

existentes. 
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Instruções Especificas 

 O sistema de comunicações tem por base os meios dos diferentes agentes de proteção 

civil, organismos e entidades de apoio, cabendo a cada um daqueles assegurar as 

comunicações entre os elementos que os constituem.  

 Imediatamente após a ocorrência de acidente grave ou catástrofe, devem ser efetuados 

testes de comunicações em todos os sistemas e com todas as entidades intervenientes 

de modo a colocá-las por um lado imediatamente em estado de prontidão e, por outro, 

para avaliar constrangimentos.  

 Os elementos que se apresentem na CMPC estabelecerão contacto com as organizações 

a que pertencem por canais próprios ou através dos meios disponíveis nas instalações 

designadas para a reunião da CMPC. 

 O CDOS e a CMPC encontram-se permanentemente em contacto entre si. 

 Compete ao Comandante das Operações de Socorro estabelecer o plano de 

comunicações para o teatro de operações tendo em conta a NEP n.º 8/NT/2010, de 10 

de dezembro. O Posto de Comando Operacional mantém-se em contacto permanente 

com a CMPC e CDOS. A ligação do Posto de Comando Operacional com a CMPC 

será feita via COM ou, em alternativa, via Presidente da CMG. 

 Caso sejam constituídos vários teatros de operações (TO), os COS dos mesmos serão 

responsáveis pelas comunicações desses TO. Nestes casos, os COS direcionam a 

informação ao Posto de Comando Operacional, o qual se articula com o COM 

(elemento de ligação com a CMPC) e CDOS. 

 No Posto de Comando Operacional as ligações entre diferentes entidades (por exemplo 

entre BVG e GNR) poderão ser garantidas através de oficiais de ligação (metodologia 

que permitirá mitigar as dificuldades de comunicação entre os sistemas privados de 

radiocomunicações das várias entidades).  

 As entidades com meios próprios deverão, caso se verifique útil, disponibilizar meios 

de comunicação portátil às entidades previstas no PMEPCG que mostrem ter 

dificuldades ao nível das comunicações.  

 O fluxo de informação necessário à ação articulada das várias entidades intervenientes 

nas ações de socorro (fora dos TO) será assegurado pelos representantes presentes na 

CMPC.  

 No caso de se verificar a necessidade de se evacuarem locais e proceder ao 

realojamento da população afetada em abrigos temporários ou em Zonas de 
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Concentração Local, as comunicações poderão ser efetuadas através do serviço 

telefónico (fixo e/ou móvel) ou, caso se considere ser mais útil ou aquelas 

infraestruturas se encontrem danificadas, recorrendo à rede das forças de segurança 

destacadas para esses locais (equipamento rádio móvel).  

 Os operadores das redes comerciais, fixa e móvel, deverão disponibilizar um relatório 

de situação onde conste eventuais áreas de cobertura afetada, níveis de saturação e 

tempos de reposição. Deverão ainda estar preparados para assegurar o 

restabelecimento e o reforço das comunicações telefónicas, garantir prioridades de 

acesso aos endereços correspondentes a serviços e entidades essenciais e colaborar na 

edução/eliminação do tráfego existente na (s) zona (s) de sinistro.  

 Os operadores das redes comerciais, fixa e móvel, caso necessitem de maquinaria de 

apoio para o rápido restabelecimento das infraestruturas afetadas consideradas críticas 

para as operações de socorro, deverão indicá-lo à CMPC de modo a que esta possa 

desencadear os necessários procedimentos para a mobilização dos mesmos.  

 Em situação de acidente grave ou catástrofe, onde se verifique o dano ou destruição de 

importantes infraestruturas de apoio às comunicações, correndo-se o risco da troca de 

informações entre os elementos constituintes da CMPC se processar deficientemente, 

comprometendo a indispensável cadeia de comando, dever-se-á recorrer a meios 

provenientes de entidades privadas, como sejam, radioamadores, rádios locais e/ou 

estabelecimentos comerciais especializados em equipamentos de comunicação, de 

forma a reforçar a rede existente ou substituindo as inoperacionais. 

 O pedido de auxílio a radioamadores licenciados poderá ser feito via telefónica ou 

presencial, ou através de comunicados emitidos pelos principais órgãos de 

comunicação, do qual se destacam as rádios locais.  

 O acesso à REPC por parte dos serviços municipais de proteção civil, agentes de 

proteção civil, organismos e entidades de apoio está regulado pela NEP n.º 8/NT/2010, 

de 10 de dezembro, da ANPC.  

 Em caso de manifesta necessidade, a CMPC poderá recorrer a bolsa de voluntariado 

para serviço de estafeta, a utilizar como ligação.  

                Tabela 7 - Procedimentos Relativos às Comunicações 
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4.5 – Informação pública 

A gestão da informação compreende três níveis: a informação necessária para a gestão dos teatros de operações, 

a informação necessária para a atividade da CMPC e a informação a divulgar à população. Toda a divulgação de 

informação tem como finalidade última possibilitar uma resposta mais adequada e eficaz em situações críticas e 

mitigar as consequências associadas a acidente grave ou Catástrofe. 

A gestão de informação entre as entidades que se encontram no (s) teatro (s) de operações será da 

responsabilidade do Comandante das Operações de Socorro (COS), o qual se articulará localmente com os vários 

agentes de proteção civil a atuar no teatro de operações (TO), superiormente com o CDOS e a nível municipal com 

o COM e Presidente da Câmara Municipal (diretor do PMEPCG). O COS apoiar-se-á na célula de Planeamento e 

Operações do Posto de Comando Operacional. Os dados a serem fornecidos ao COS deverão ser as solicitadas por 

este às entidades que entender necessárias. 

A CMPC ficará responsável por apoiar o (s) COS nas ações a desenvolver no (s) TO e desencadear outras 

ações de emergência para apoio à população afetada, sendo essencial garantir a existência de procedimentos que 

permitam uma eficiente gestão da informação. Esta será garantida através de recolha e difusão de informação através 

de canais próprios. Deverá ainda, e de modo periódico, integrar os vários relatórios de situação divulgados pelos COS 

num único de modo a possuir uma perspetiva geral dos danos sofridos e meios empenhados. 

No que respeita à informação a disponibilizar à população, importa ter definido no PMEPCG os procedimentos 

que garantirão uma correta informação à população, no que respeita ao decorrer das operações, localização da 

população deslocada, procedimentos de autoproteção a adotar e comportamentos de cooperação com os agentes de 

proteção civil a cumprir.  
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Informação 
- ANPC          - INEM 

- IM                - ICNF 

- GNR             - ARH 

- Outras Entidades 

Colaboradoras 

 

CMPC 
(Comissão Municipal de 

Proteção Civil) 

 

Relatórios 

imediatos e 

gerais de 

situação 

 
Relatórios 

imediatos e 

gerais de 

situação 

 

Teatro de Operações 
- Informação dos meios 

utilizados 

- Avaliação de danos 

- Solicitação de meios e 

procedimentos 

- Informação do decorrer da 

situação 

Realojados 

- Registo da população 

transferida para ZCL 

 

Presidente da 

CMG 

Gabinete de 

Informação e 

Relações Publicas 

 

Conferências 

de imprensa 

 

Comunicados 

á população e 

comunicação 

social 

 

Centro de 

informação á 

população 

atingida 

 
Figura 7 - 

Figura 8 - Organograma explicativo do sistema de comunicações da CMG 
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O Posto de Comando Operacional (coordenado pelo COS) deverá preparar relatórios imediatos e gerais de 

situação, sendo que deverá ser estabelecido entre este e a CMPC e/ou CDOS a periodicidade de entrega dos mesmos. 

Estes relatórios, dada a sua natureza, serão comunicados por via oral, podendo-se ainda recorrer ao envio de relatórios 

escritos utilizando o modelo específico. Na Tabela 8 identificam-se as ações que deverão ser seguidas de modo a 

garantir a eficiência da gestão de informação nos TO.  

 

Gestão da Informação entre entidades atuantes nas operações 

 

Entidade Coordenadora 

Responsável – Comandante das Operações de Socorro 

Substituto - Uma vez que um teatro de operações terá sempre um Comandante 

das Operações de Socorro, o seu substituto deverá seguir a hierarquia definida na 

Diretiva Operacional n.º1/2010 da ANPC. 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

 Câmara Municipal de Gavião 
 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Gavião 
 FEB 

 GNR 
 CDOS de Portalegre 

 Centro de Saúde de Gavião 
 GIPS 

 INEM 
 

 Autoridade de Saúde do Município  
 

 Sapadores Florestais (APFLOGAV) 
 

Propriedades de Ação 

 Recolher a informação necessária para os processos de tomada de decisão. 

 Analisar possíveis cenários e resultados de modelos de previsão. 

 Analisar dados ambientais e sociais relevantes para o apoio á decisão nas operações de emergência. 

 Assegurar a notificação e passagem de informação diferenciada às autoridades políticas, CDOS, agentes de 

proteção civil e organismos e entidades de apoio. 

Instruções Especificas 

 O COS é o responsável pela gestão da informação no teatro das operações. Caber-lhe-á transmitir ao Posto de 

Comando Operacional os pontos de situação necessários e solicitar meios de reforço, caso tal se justifique.  

 Em cada Posto de Comando competirá à Célula de Planeamento e Operações articular e avaliar a informação 

externa e interna (por exemplo, número de vítimas, área afetada, infraestruturas em risco de colapso, estradas 

intransitáveis e alternativas, locais de evacuação médica primária, estimativa de número de pessoas afetadas e 
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de deslocados, etc.). Para tal deverá comunicar quer com os agentes de proteção civil e organismos e entidades 

de apoio presentes no terreno, quer com a CMPC (através do COM) e CDOS.  

 Cabe à Célula de Planeamento e Operações do Posto de Comando Operacional receber e processar toda a 

informação emanada dos escalões inferiores e do nível político, prestando aconselhamento nesta matéria ao 

responsável pelo Posto de Comando (COS). 

 Os Relatórios Imediatos de Situação poderão ser transmitidos pelo COS ao respetivo Posto de Comando por 

via escrita ou, excecionalmente, por via oral, passados posteriormente a escritos no mais curto espaço de tempo 

possível. 

 Os relatórios gerais de situação serão da responsabilidade do COS, sendo que a sua periodicidade não deverá 

ser superior a 4 horas, salvo indicação expressa em contrário.  

 Os COS poderão solicitar a qualquer entidade interveniente relatórios de situação especial, destinados a 

esclarecer aspetos específicos associados às operações de emergência.  

 Os relatórios deverão, no mínimo, conter informação sobre o ponto de situação das operações em curso, forças 

empenhadas, vítimas humanas, danos em edifícios, vias de comunicação, redes e infraestruturas, avaliação de 

necessidade e perspetivas de evolução da situação de acidente grave ou catástrofe.  

 A CMPC deverá integrar, periodicamente, os relatórios dos COS num relatório único, de modo a possuir uma 

perspetiva global dos danos sofridos e meios empenhados na área do concelho. 

Tabela 8 - Procedimentos para a gestão da informação entre as entidades atuantes nas operações 

A CMPC poderá recorrer a dados disponibilizados pelos vários serviços técnicos disponíveis na CMG 

(informação sobre as infraestruturas do concelho, modelos de previsão como por exemplo de comportamento do fogo, 

dados meteorológicos, etc.). A partir desta informação, a CMPC, na fase de emergência ou pré-emergência, avalia os 

riscos associados à situação, os danos causados ou potenciais, acompanha a evolução da emergência e determina os 

meios e recursos a empenhar e operações a desencadear. A Tabela 9 identifica em concreto as ações que permitirão 

garantir uma correta gestão de infirmação por parte da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC). 

 

Gestão de Informação entre as entidades intervenientes do PMEPCG 

Entidade Coordenadora Responsável – Diretor do Plano – Presidente da CMG 

Substituto – Vice-Presidente da CMG 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

 Câmara Municipal de Gavião 
 IPSS que atuam no concelho 

 Juntas de Freguesia 
 ICNF 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Gavião 

 INAC 
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 GNR 
 Água do Norte Alentejano, S.A. 

 Centro de Saúde de Gavião 
 ARH do Alentejo 

 Autoridade de saúde do município 
 Instituto de Meteorologia  

 Sapadores Florestais (APFLOGAV) 
 LNEC 

 Instituto de Segurança Social – Centro 

Distrital de Portalegre 

 CDOS de Portalegre 

 Santa Casa da Misericórdia de Gavião 
 Radioamadores locais 

 Agrupamento de Escolas do concelho 
 

Prioridades de Ação 

 Assegurar a obtenção de pontos de situação junto dos agentes de proteção civil e outras 

entidades intervenientes.  

 Recolher e tratar informação necessária à perspetivação da evolução futura da situação 

de acidente grave ou catástrofe.  

 Analisar possíveis cenários e resultados de modelos de previsão. 

 Analisar dados ambientais e sociais relevantes para o apoio à decisão nas operações de 

emergência. 

 Assegurar a passagem de informação diferenciada às entidades intervenientes no 

PMEPCG, designadamente autoridades políticas, agentes de proteção civil e 

organismos e entidades de apoio.  

 Elaborar com periodicidade pré-definida pontos de situação gerais. 

 Analisar e tratar outras informações relevantes. 

Instruções Especificas 

 Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio que se encontrem 

no terreno (intervenientes) deverão enviar à CMPC, sempre que solicitado, pontos de 

situação escritos. Apenas em situações excecionais deverão ser enviados à CMPC 

pontos de situação por via oral, ficando o Gabinete de Apoio ao Presidente responsável 

por passar a escrito as informações enviadas.  

 A periodicidade mínima dos pontos de situação a enviar pelos vários agentes de 

proteção civil e entidades e organismos intervenientes à CMPC deverá ser de 4 horas.  

 A CMPC reúne-se com uma periodicidade mínima de 4 horas para realização de 

briefings.  
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 O SMPC ficará responsável por elaborar relatórios gerais e final de situação. 

 O SMPC e os serviços técnicos da CMG são os responsáveis pela recolha e divulgação 

de informação necessária para os processos de tomada de decisão por parte da CMPC 

(por exemplo, estabilidade dos edifícios, localização de infraestruturas, dados 

meteorológicos, etc.).  

 As informações a disponibilizar aos agentes de proteção civil e organismos e entidades 

de apoio serão realizadas pelos elementos de ligação presentes na CMPC, ou em 

alternativa pelo COM ou SMPC.  

 A CMPC deverá solicitar e divulgar (através de informação disponibilizada pelo 

CDOS, agentes de proteção civil e entidades e organismos de apoio) informação 

relativa a estradas intransitáveis e alternativas, locais com infraestruturas em risco de 

colapso, locais com vítimas e locais onde se ativarão Zonas de Concentração Local, 

abrigos temporários e outras informações relevantes.  

 A CMPC deverá atualizar a informação útil das entidades que embora ainda não se 

encontrem a participar nas ações de emergência, se encontrem em estado de prontidão.  

 As entidades de apoio eventual (Instituto de Meteorologia, ICNF, ARH, LNEC, INAC) 

disponibilizam informação de carácter técnico considerada útil pelo Diretor do 

PMEPCG e COS no apoio à decisão, assim como, na gestão das operações de socorro.  

 O COS e a CMPC mantêm ligação permanente com o CDOS. A CMPC mantém-se 

ainda em permanente ligação com o Ministro da Administração Interna, recorrendo 

aos meios de comunicações ao seu dispor. 

                 Tabela 9 - Procedimentos para a gestão de Informação entre as entidades intervenientes no PMEPCG 

 

 

O Gabinete de Informação e Relações Públicas (da CMG) é o órgão responsável, nas fases de emergência ou 

pré-emergência, pela recolha e preparação, com periodicidade previamente determinada (pelo Presidente da Câmara 

Municipal), de avisos e comunicados a distribuir às populações e comunicação social, e pela organização de 

conferências de imprensa. Apresenta-se na Tabela 10 a organização e os procedimentos previstos para ações de 

informação á população.  

 

Gestão de Informação Pública 

Entidade Coordenadora Responsável – Diretor do Plano – Presidente da CMG 

Substituto – Vice-Presidente da CMG 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 
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 Câmara Municipal de Gavião 
 Instituto de segurança social – 

Centro Distrital de Portalegre 

 Juntas de Freguesia 
 Santa Casa da Misericórdia de 

Gavião 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Gavião 

 Agrupamento de escolas do 

concelho 

 GNR 
 Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas 

 Centro de Saúde de Gavião 
 IPSS que atuam no concelho 

 Autoridade de saúde do município 
 INAC 

 Sapadores Florestais (APFLOGAV) 
 ARH do Alentejo 

 Unidade Local de Saúde de Portalegre  
 Instituto de Meteorologia  

  LNEC 

  Órgãos de Comunicação Social 

  CDOS de Portalegre 

Prioridades de Ação 

 Assegurar que a população é mantida informada de forma contínua, de modo a que 

possa adotar as instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais 

convenientes.  

 Assegurar a divulgação à população da informação disponível, incluindo números de 

telefone de contacto (em particular, linhas da CMG geridas pelo Gabinete de 

Informação e Relações Públicas), indicação de pontos de reunião ou centros de 

deslocados/assistência, listas de desaparecidos, mortos e feridos, locais de acesso 

interdito ou restrito e outras instruções consideradas necessárias.  

 Divulgar informação à população sobre locais de receção de donativos e locais para 

inscrição para serviço voluntário.  

 Garantir a ligação com os órgãos de comunicação social e preparar, com periodicidade 

determinada (inferior a 24 h), comunicados a distribuir.  

 Organizar, preparar e realizar conferências de imprensa por determinação do Diretor 

do Plano. 

 Organizar visitas dos órgãos de comunicação social ao teatro de operações garantindo 

a sua receção e acompanhamento.  
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 Garantir a articulação entre as informações divulgadas pelo Diretor do PMEPCG e pela 

ANPC (CDOS ou CNOS).  

Instruções Especificas 

 O Diretor do PMEPCG é o responsável pela definição dos conteúdos dos comunicados 

à comunicação social.  

 A ligação em permanência do Diretor do PMEPCG com o CDOS e Ministro da 

Administração Interna garante a uniformização da informação a disponibilizar aos 

órgãos de comunicação social.  

 O Diretor do PMEPCG apoia-se no Gabinete de Apoio à Presidência e no Gabinete de 

Informação e Relações Públicas da CMG para preparação de conferências de imprensa, 

comunicados à comunicação social e na divulgação de informação à população através 

de meios próprios.  

 As conferências de imprensa deverão ser efetuadas pelo presidente da CMG ou pelo 

Vice-Presidente, em sua representação. Em casos excecionais, poderá ser efetuado pelo 

COM. 

 Os comunicados a distribuir pelos órgãos de informação deverão ter por base os 

modelos indicados na Parte III do PMEPCG. A informação a disponibilizar deverá 

esclarecer a população sobre o evoluir da situação de acidente grave ou catástrofe e as 

ações que se estão a desenvolver para a resolução da mesma. Deverá ainda indicar-se 

os procedimentos de segurança, autoproteção e de ajuda às ações de socorro a serem 

seguidos pela população, bem como os locais de concentração local, números de 

telefone para a obtenção de informação, locais de receção de donativos e de inscrição 

para o serviço de voluntariado.  

 Os meios a utilizar para divulgação de informação serão os órgãos de comunicação 

social, página da Internet e linhas telefónicas da Câmara Municipal designadas para o 

efeito, viaturas equipadas com megafones e por via pessoal (agentes de proteção civil, 

SMPC, Juntas de Freguesia, entidades e organismos de apoio).  

 As forças de segurança que atuam no concelho (GNR) informam a população presente 

nas áreas sob sua jurisdição sobre os locais para onde se deverão deslocar, as áreas 

interditas e procedimentos a adotar para facilitar as ações de socorro e salvamento em 

curso.  

 A periodicidade das conferências de imprensa será definida pelo Diretor do PMEPCG, 

não devendo, contudo, ser superior a 24 horas.  
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 As conferências de imprensa deverão ser realizadas no local da reunião da CMPC de 

modo a que o diretor do PMEPCG não tenha que se deslocar propositadamente para o 

efeito.  

 Os comunicados a disponibilizar pelo Gabinete de Informação e Relações Públicas da 

CMG aos órgãos de comunicação social deverão ir sempre assinados pelo Presidente 

da Câmara Municipal ou seu substituto.  

 A periodicidade dos comunicados será definida pelo Diretor do PMEPCG, devendo 

ser igual ou superior a uma hora e inferior a quatro (mesmo que não se tenham 

verificado alterações relativamente ao evoluir da situação).  

 Cada elemento de ligação da CMPC (representante das várias entidades que integram 

a CMPC) deverá disponibilizar dados ao Gabinete de Informação e Relações Públicas 

da CMG com uma periodicidade não superior a duas horas.  

 Para além de comunicados a distribuir pela comunicação social (rádios e imprensa 

escrita), a Câmara Municipal, através do Gabinete de Informação e Relações Públicas 

da CMG, deverá disponibilizar uma linha telefónica para prestar esclarecimentos à 

população, e colocar informação na sua página da Internet (informação útil à população 

e aos órgãos de comunicação social). Este serviço terá por finalidade informar se a 

pessoa procurada consta dos registos de população alojada em Zonas de Concentração 

Local e em abrigos temporários, e indicar as ações de autoproteção e de colaboração 

com os agentes de proteção civil a adotar.  

 O Gabinete de Informação e Relações Públicas da CMG encontra-se em permanente 

ligação com a Autoridade de Saúde do município de modo a obter e centralizar toda a 

informação relativa à identificação e localização de feridos, promovendo os contactos 

entre familiares.  

 O Gabinete de Informação e Relações Públicas da CMG encontra-se em permanente 

ligação com o (s) elemento (s) responsável (eis) pela (s) Zona (s) de Concentração 

Local, de modo a compilar informação relativa à identificação das pessoas que foram 

deslocadas para aquelas instalações.  

 O SMPC apoia tecnicamente a ação do Gabinete de Informação e Relações Públicas 

da CMG. 

 Na Parte III identifica-se o tipo de informação de autoproteção e de apoio à emergência 

que deverá ser disponibilizada à população face a ocorrência dos diferentes riscos.  

 Os agentes de proteção civil que atuam no concelho poderão igualmente divulgar 

informação à população recorrendo aos meios próprios (megafones, por exemplo).  
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 As entidades de apoio eventual (Instituto de Meteorologia, ICNF, ARH, LNEC, INAC) 

disponibilizam informação de carácter técnico considerada útil pelo Diretor do Plano 

na preparação de informação a divulgar à população.  

              Tabela 10 - Procedimentos para a gestão da informação pública. 

 

 

4.6 – Confinamento e/ou Evacuação 

 

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

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

situações, compete ao (s) COS, avaliar (em) os riscos associados à ocorrência e determinar a necessidade de se 

desencadearem os devidos procedimentos de evacuação.  

A evacuação é proposta pelo comandante das operações de socorro, validada ou aprovada pela autoridade 

política de proteção civil, isto é, pelo Presidente da Câmara Municipal e coordenada pelas forças de segurança.  

Em caso de extrema necessidade o COS poderá desencadear as ações de evacuação comunicando 

posteriormente, e no mais curto espaço de tempo possível, a decisão tomada ao diretor do PMEPCG de modo a este 

desencadear os necessários os procedimentos de realojamento (acionamento de transportes, de Zonas de 

Concentração Local e/ou de abrigos temporários). 

A nível operacional definem-se no PMEPCG dois níveis de evacuação:  

 A evacuação primária, que corresponde à retirada da população da zona em risco para um 

local de segurança nas imediações;  

 

 A evacuação secundária, que compreende o deslocamento da população afetada do local de 

segurança para instalações de abrigo, onde poderão garantir as suas necessidades básicas 

(alimento, agasalho e instalações sanitárias).  

É de extrema importância o facto de poder acontecer que o local escolhido para a evacuação primária possuir 

condições para acolher a população por um período continuado, fazendo com que não seja necessária nova deslocação 

(evacuação secundária). O processo de evacuação, deverá ser feito de forma ordeira de modo a impedir situações de 

pânico entre a população e garantir a rapidez e eficiência da operação.  

 

O concelho de Gavião tem previstas Zonas de Concentração Local (ZCL), que correspondem a locais de 

reunião e acolhimento das pessoas provenientes das zonas sinistradas, as quais coincidem, sempre que possível, com 

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

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

registo (Ver ponto 3, da parte III). 
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Nos casos em que se verifique a utilidade de proceder a uma evacuação primária (à qual se seguirá uma 

secundária), a população a deslocar será acolhida em locais de abrigo temporário (sem características que permitam 

a permanência da população por mais de 24 h, como por exemplo Juntas de Freguesia ou largos de povoações), 

procedendo-se posteriormente a uma evacuação secundária para ZCL com melhores condições de acolhimento.  

De salientar que será boa prática evitar, na medida do possível, realojar a população em escolas (apenas se 

deverá recorrer aos pavilhões destas), uma vez que uma das prioridades das ações de emergência será precisamente 

proceder à sua operacionalização, de modo a poderem acolher a população escolar e, assim, permitir que os pais se 

encontram disponíveis para as ações de emergência e/ou reabilitação. Esta é a razão pela qual as ZCL definidas para 

o concelho não compreendem escolas (apenas as suas infraestruturas desportivas). 

Relativamente às ZCL importa ainda diferenciar as que darão resposta a emergências de pequena escala, onde 

será necessário garantir o alojamento temporário de um número relativamente reduzido de população, das que deverão 

ser usadas para acolher um elevado número de população deslocada. No primeiro caso deverá recorrer-se 

preferencialmente a empreendimentos turísticos e, no segundo, a pavilhões ou campos desportivos ou mesmo grandes 

espaços abertos onde se organizarão campos de deslocados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ocorrência ou Iminência de Acidente 

Grave ou Catástrofe   

Evacuação Primária  

(ZCL ou Abrigos 

Temporários)   

Decisão de Evacuação 

(COS + Diretor do 

PMEPCG) 

Evacuação Imediata 

(Perigo Iminente) 

Evacuação Secundária 

Sempre que se verifique existência 

de locais que apresentem melhores 

condições para acolher a população 

deslocada 

Evacuação Secundária 

Zonas de concentração local de 

pequena escala: Empreendimentos 

turísticos e similares 

Evacuação Secundária 

Zonas de concentração local de 

grande escala: Pavilhões e recintos 

desportivos. 

Figura 9 - Procedimentos de evacuação previstos para o concelho de Gavião 
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Após controlada a situação de acidente de grave ou catástrofe, a população deslocada deverá ser reconduzida 

à sua área de residência ou para casa de familiares. Quando nenhuma dessas opções for possível deverá ponderar-se 

encaminhar a população deslocada para empreendimentos turísticos, ou prolongar a permanência nos mesmos, caso 

a população deslocada já se encontre nesse tipo de instalações.  

Importa esclarecer que para além da evacuação das áreas em risco há que considerar as evacuações médicas a 

serem coordenadas pelo INEM. Estas poderão igualmente compreender duas fases:  

 Primeira - os feridos são deslocados para instalações de apoio temporário, como hospitais de 

campanha; 

  Segunda - onde os feridos são transportados de locais de apoio temporário para as unidades 

hospitalares finais.  

Estes procedimentos encontram-se definidos no ponto relativo aos serviços médicos e transporte de vítimas.  

Um elemento fundamental para se garantir a máxima eficiência nos procedimentos de evacuação relaciona-se 

com a definição e utilização de itinerários de evacuação. Estes deverão garantir não só a máxima rapidez de 

deslocação das forças de socorro (agentes de proteção civil e entidades de apoio), como dar fortes garantias de se 

encontrarem desobstruídos de destroços ou viaturas. O acesso a estes itinerários deverá ser controlado pelas forças 

de segurança do concelho. Estas poderão ser auxiliadas pelas entidades de apoio, as quais deverão identificar as zonas 

que foram afetadas pelo fenómeno (destroços ou viaturas acidentadas) e informar as forças de segurança de modo a 

estas definirem percursos alternativos.  

A seguinte tabela apresenta a organização e os procedimentos de evacuação. 

 

Procedimentos de Evacuação 

Entidade Coordenadora Responsável – Forças de Segurança: GNR 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

 Camara Municipal de Gavião 
 Juntas de Freguesia 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Gavião 

 Centro de Saúde de Gavião 

 GNR 
 Instituto de Segurança Social – 

Centro Distrital de Portalegre 

 
 Santa Casa da Misericórdia de Gavião 

 
 Agrupamento de Escolas do concelho 

 
 CP – Comboios de Portugal 

 
 Infraestruturas de Portugal 

 
 Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Portalegre 
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 Empreendimentos turísticos 

 
 Forças armadas 

 
 IPSS que atuam no concelho 

 
 FEB 

 
 Restaurantes 

Procedimentos de Evacuação 

Prioridades de Ação 

 Orientar e coordenar as operações de movimento das populações, 

designadamente as decorrentes das evacuações. 

 Difundir junto das populações avisos de evacuação, por via direta, ou através 

de megafone, ou através da comunicação social. 

 Ativar as Zonas de Concentração Local (ZCL). 

 Definir itinerários primários de evacuação (IPE). 

 Garantir o controlo das vias de circulação de modo a efetuaram as 

movimentações das forças de intervenção e da população deslocada. 

 Garantir uma rápida, ordeira e segura deslocação da população afetada.  

 Controlar o acesso às zonas afetadas, às ZCL e aos abrigos temporários. 

Instruções Especificas 

 A evacuação deverá ser proposta pelo COS e validada pelo Diretor do 

PMEPCG. 

 A orientação da evacuação e a coordenação da movimentação das populações 

é da responsabilidade das Forças de Segurança (nas zonas sob sua jurisdição). 

No caso do transporte ferroviário a coordenação, comando e controlo da 

circulação competirá à IP. 

 As forças de segurança apoiam-se no Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Gavião e no SMPC. 

 Após a definição das zonas a evacuar, o tráfego rodoviário externo deverá ser 

reencaminhado pelas Forças de Segurança, as quais poderão criar barreiras de 

encaminhamento de tráfego. 

 O Posto de Comando Operacional, com o apoio da CMPC, elabora, com 

urgência máxima, um plano de evacuação do qual deverá constar a zona a 
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evacuar, o tempo dentro do qual a evacuação deve estar terminada, a estimativa 

do número de deslocados, o método de aviso à população, os meios de 

transporte para os deslocados, as instalações a serem usadas como abrigo 

temporário (locais seguros próximos da zona a evacuar) ou como ZCL (locais 

para acolhimento da população) e as vias através das quais a população deverá 

ser direcionada (IPE). 

 A definição das ZCL a utilizar terá por base as instalações que se encontram 

disponíveis operacionalmente para acolher a população deslocada e que 

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

 Deverá evitar-se recorrer a escolas (embora se possam recorrer às suas 

instalações desportivas) de modo a não impedir a sua operacionalização (uma 

das ações prioritárias será a operacionalização das escolas de modo a permitir 

que os pais se encontrem disponíveis para apoiar as ações de 

emergência/reabilitação).  

 Caso se opte por recintos a descoberto deverá garantir-se que existe o número 

suficiente de tendas para acolher a população deslocada.  

 Nas evacuações primárias deverá recorrer-se apenas aos Itinerários primários 

de evacuação definidos. Nas evacuações secundárias deverá recorrer-se 

preferencialmente aos itinerários primários de evacuação.  

 A GNR deverá fazer chegar ao local reboques para remover eventuais viaturas 

que se encontrem a obstruir os itinerários a recorrer na evacuação.  

 As forças de segurança procedem de imediato à constituição de um perímetro 

de segurança através do corte de trânsito e ao desimpedimento de vias que se 

encontrem obstruídas por viaturas (fazer imediatamente à chegada ao local o 

levantamento dos acessos que apresentam constrangimentos).  

 Informar a população da necessidade de evacuação recorrendo a megafones 

ou pessoalmente pelas forças de segurança presentes no local.  

 As forças de segurança, apoiando-se no Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Gavião, deverão desencadear as operações de evacuação mantendo 

permanentemente atualizado o registo das habitações/ruas evacuadas.  

 As entidades envolvidas no processo de evacuação deverão avisar a população 

para a necessidade de trazerem consigo a sua documentação e medicamentos.  
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 Disponibilizar meios de transporte para a população que não possua transporte 

próprio. As forças de segurança poderão solicitar apoio à CMPC. Caso as 

entidades que compõem a CMPC não possuam viaturas adequadas ou em 

número suficiente, a CMG procede ao aluguer de viaturas de transporte 

recorrendo aos meios identificados no PMEPCG.  

 O Corpo de Bombeiros Voluntários de Gavião e a CMG garantem o esforço 

de remoção e salvaguarda de alguns bens pessoais da população deslocada 

cujas habitações se encontram em maior risco.  

 Deverá, na medida do possível, reduzir-se ao mínimo o número de ZCL de 

modo a evitar a replicação de emergências em pequena escala (transportes e 

dispositivos logísticos). Por outro lado, em situações de acidente grave ou 

catástrofe que envolvam evacuações de grande escala, a capacidade de 

pequenos núcleos de realojamento ficarão esgotadas, pelo que a melhor opção 

poderá passar pela criação de campos de deslocados. Estas infraestruturas, 

uma vez operacionalizadas, dispõem de capacidade para fornecer alimentos, 

agasalhos e condições de higiene para um elevado número de deslocados.  

 As forças de segurança acompanham e escoltam a população ao longo do 

percurso de forma a garantir a manutenção da ordem na movimentação. Caso 

se considere necessário, deverão instalar-se Postos de Controlo de Tráfego 

(PCT) por parte das forças de segurança, ou Forças Armadas em caso de 

reforço, para que a zona afetada seja evacuada mais rapidamente.  

 As forças de segurança acompanham e orientam a população que se desloque 

através de viaturas próprias para as ZCL (a utilização de viaturas próprias 

deverá ser restringida uma vez que dificultará o controlo do tráfego no Teatro 

de Operações e nos itinerários de evacuação).  

 As forças de segurança indicam à população que possui viaturas próprias se o 

local para onde se pretendem dirigir (habitação de familiares ou amigos) 

poderá ser alcançado em segurança (e através de que vias), ou se será mais 

prudente dirigirem-se para uma ZCL.  

 Fazer chegar à zona a evacuar, como medida de precaução, uma equipa de 

emergência médica para prestar apoio a feridos resultantes da ocorrência ou 

da movimentação da população (possibilidade de atropelamentos devido ao 

pânico gerado).  
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 Proceder à desobstrução dos acessos à população a evacuar (caso existam). 

Caso verifique ser necessário, a CMG mobilizará maquinaria para este efeito.  

 As forças de segurança coordenam o controlo de acessos às zonas sinistradas. 

 Para cada ZCL a ser operacionalizada deverá ser definido pela CMPC o 

responsável pela mesma. Os responsáveis pela coordenação das ações de apoio 

à população nas ZCL deverão ser selecionados de entre o universo dos técnicos 

do Sector de Educação, Acão Social e Turismo, do ISS e das IPSS do concelho.  

 Garantir a que o responsável por cada ZCL possui meios de comunicação em 

permanência com o Comandante Operacional Municipal (a CMPC deverá 

avaliar a disponibilidade de equipamentos de comunicação que poderão ser 

disponibilizados para o efeito). 

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

a carências ou necessidades da população (alimentos, agasalhos, alojamento, 

apoio psicológico e médico) através do SMPC, Santa Casa da Misericórdia, 

IPSS do concelho.  

 Identificar os deslocados, através do preenchimento de uma ficha com a 

listagem de apoios que cada pessoa recebeu (alimentos, agasalhos, alojamento, 

apoio psicológico e médico). Esta ação será realizada pelo técnico da entidade 

que ficar responsável pelo apoio logístico à população deslocada em cada ZCL 

(ISS, IPSS e CMG). 

 Garantir a ligação permanente entre as ZCL, os abrigos temporários e o 

Gabinete de Informação e Relações Públicas, de forma a facilitar a localização 

de pessoas e os contactos familiares (a CMPC deverá avaliar a disponibilidade 

de equipamentos de comunicação que poderão ser disponibilizados para o 

efeito).  

 A CMPC deverá organizar a lista de pessoal a contactar (por exemplo 

elementos da Santa Casa da Misericórdia e/ou Cruz Vermelha Portuguesa - 

Delegação de Portalegre) para garantir as necessidades básicas da população 

deslocada (alimentação, agasalhos e higiene). Ter em especial atenção a 

presença de crianças de colo, grávidas, deficientes e idosos.  

 A CMPC deverá proceder á disponibilização de camas e/ou colchões. 

                 Tabela 11 - Organização e os procedimentos de evacuação 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

116 
Parte II - Execução 

 

4.7 - Manutenção da Ordem Pública  

 

Em caso de acidente grave ou catástrofe, a segurança das operações de emergência e a manutenção da ordem 

pública é garantida pelas forças de segurança presentes no concelho. A resposta das forças de segurança variará 

mediante a natureza e efeitos previstos ou verificados do acidente grave ou catástrofe. As ações a desenvolver pelas 

forças de segurança poderão consistir no controlo do acesso ao teatro de operações, apoio às entidades responsáveis 

por cuidados médicos, apoio à população afetada, proteção de infraestruturas sensíveis, patrulhamento do concelho, 

e articulação com outros serviços de investigação criminal, ou mesmo entidades ligadas à área da segurança como 

empresas privadas de segurança.  

Os vários agentes e entidades previstos no âmbito do PMEPCG deverão atuar articuladamente de modo a 

alcançar determinados objetivos comuns, como a conservação do maior número de vidas, o impedimento do 

agravamento do desastre e a minimização de prejuízos. 

 

 

Na seguinte tabela indicam-se as entidades responsáveis pela coordenação da manutenção da ordem pública, 

as entidades intervenientes, as prioridades de ação e os procedimentos e instruções de coordenação.  

 

 

 

Manutenção da Ordem Pública 

Entidade Coordenadora Responsável – Força de segurança: GNR 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

 GNR 
 Câmara Municipal de Gavião 

Prioridades de Ação 

 Garantir a manutenção ou restauração da ordem pública em situações de distúrbios, 

pânico e tensões internas.  

 Controlar o acesso de pessoas e veículos ao Teatro de Operações. 

 Controlar acessos nos itinerários de socorro. 

 Proteger os bens pessoais, impedindo roubos e pilhagens. 

 Garantir a segurança de infraestruturas consideradas sensíveis ou indispensáveis às 

operações de proteção civil (tais como instalações de agentes de proteção civil, 

unidades de saúde ou Zonas de Concentração Local e os abrigos temporários de 

população deslocada). 
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 Controlar e orientar o tráfego. 

 Controlar o acesso a zonas sinistradas. 

  Instruções Especificas 

Segurança Pública 

 A manutenção da ordem pública é competência primária das forças de segurança. 

 As forças de segurança (GNR), para além de garantirem a segurança no (s) teatro (s) 

de operações, na deslocação das populações afetadas, nas Zonas de Concentração 

Local, nos locais de abrigo temporário e noutras instalações consideradas sensíveis, 

deverão ter previstas ações de patrulhamento no concelho, de modo a garantir a 

segurança da população (evitar alterações da ordem pública).  

 As instalações sensíveis cuja segurança deverá ser assegurada pelas forças de 

segurança deverão ser a Câmara Municipal de Gavião, as instalações dos agentes de 

proteção civil (Centro de Saúde de Gavião, CMG, GNR e do BVG), as ZCL e outras 

que se considerem necessárias. O controlo destes locais será efetuado através de ações 

de patrulhamento móvel.  

 A distribuição dos meios disponíveis nas forças de segurança do concelho pelas 

diferentes áreas de intervenção deverá ser comunicada à CMPC, de modo a que esta 

possa definir eventuais estratégias de supressão de carências (recurso a equipas de 

segurança privada, por exemplo). 

 As forças de segurança deverão proteger as áreas e propriedades abandonadas e/ou que 

sofreram colapso, as quais podem estar sujeitas a saque ou outras atividades 

criminosas.  

 As zonas contendo instalações comerciais ou industriais consideradas críticas (com 

bens essenciais para apoio à população) deverão ser alvo de patrulhamento sempre que 

os meios do dispositivo operacional assim o permitam.  

 As forças de segurança deverão apoiar as ações de outros agentes de proteção civil 

quando solicitado e sempre que tenham disponibilidade para tal.  

 As forças de segurança poderão pedir auxílio a outras entidades (como elementos do 

SMPC, por exemplo), para os auxiliarem em tarefas de vigilância e de 

encaminhamento da população deslocada para ZCL.  

 As forças de segurança controlam os acessos aos itinerários de socorro. 
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 As forças de segurança deverão proceder à desobstrução das vias de socorro que se 

encontrem condicionadas por viaturas mal parqueadas.  

 As forças de segurança deverão ainda impedir agressões ambientais. 

Execução dos perímetros de segurança (teatro de operações) 

 Os teatros de operações serão vedados recorrendo, na medida do possível e onde se 

considerar pertinente, a barreiras físicas, com controlo de acessos por parte das forças 

de segurança territorialmente competentes. Recorrer-se-á igualmente a patrulhamento 

dos teatros de operações e condicionamento do trânsito local.  

 Os elementos das forças de segurança permitem o acesso ao teatro de operações de 

viaturas de emergência e de proteção civil (ANPC e SMPC) e a outras viaturas 

devidamente credenciadas.  

 As forças de segurança garantem a segurança das pessoas e bens das zonas afetadas. 

 As forças de segurança acompanham e controlam o acesso ao Teatro de Operações por 

parte de órgãos de comunicação social.  

                  Tabela 12 - Procedimentos para a manutenção da ordem pública 

 

4.8 - Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

De acordo com a Diretiva Operacional Nacional n.º 1/2010 da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o INEM 

coordena todas as atividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, a triagem e evacuações médicas primárias (para 

zonas de triagem) e secundárias (para unidades de saúde), a referenciação e transporte para as unidades de saúde 

adequadas, bem como a montagem de Postos Médicos Avançados.  

Isto é, deverá verificar-se em caso de emergência uma forte articulação entre o INEM (a quem compete 

coordenar as ações de saúde em ambiente pré-hospitalar), a autoridade local de saúde e o Centro de Saúde de Gavião 

de modo a maximizar a eficiência das operações.  

A estrutura de saúde no concelho assenta no Centro de Saúde de Gavião, o qual conta com extensões em todas 

as freguesias, sendo que os meios materiais e humanos dos mesmos poderão prestar apoio em situação de acidente 

grave ou catástrofe (poderão apoiar as ações do INEM). Em caso de necessidade, os serviços de saúde pública poderão 

ser complementados por serviços de saúde privados e farmácias ou pela Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de 

Portalegre).  

No que respeita ao transporte de vítimas, esta atividade será igualmente coordenada pelo INEM, o qual 

recorrerá a meios próprios, podendo, no entanto, apoiar-se nos meios de outras entidades, nomeadamente: o Corpo 

de Bombeiros Voluntários de Gavião (e corpos de bombeiros de concelhos vizinhos), as Forças Armadas e a Cruz 

Vermelha Portuguesa (Delegação de Portalegre).  

Todas estas entidades que operam a nível distrital e/ou municipal ficarão responsáveis por apoiar o INEM, 
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quando solicitado, nas ações de serviços médicos e transportes de vítimas em caso de emergência. O INEM deverá 

articular-se com o sistema nacional de proteção civil para acionar meios adicionais de apoio, nomeadamente através 

do CDOS, a nível distrital, ou através do SMPC a nível municipal.  

 

Em caso de ativação do PMEPCG poderão verificar-se dois cenários: 

 

 

 Cenário 1- a magnitude do evento não obriga à criação de um posto de triagem, sendo os 

feridos deslocados diretamente do teatro de operações para unidades hospitalares (ação 

coordenada pelo INEM apoiando-se ou não nas estruturas de saúde do concelho);  

 

 Cenário 2- o INEM, em coordenação com a Autoridade de Saúde do município, tem de criar 

um posto de triagem (os quais poderão ser as instalações dos centros de saúde) para os 

encaminharem para as unidades de saúde mais indicadas os indivíduos que apresentem 

apenas ferimentos ligeiros e para estabilizar os feridos graves que posteriormente serão 

transportados (de acordo com a disponibilidade de meios) para unidades hospitalares 

(evacuação médica secundária).  
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Mortos Feridos Ilesos e feridos ligeiros 

Evacuação Médica 

INEM + BVG 

Transporte 

BVG + CMG 

Zona de 

Concentração Local 

Posto Médico Avançado Evacuação Médica 

Secundária 
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de Mortos 

Figura 10 - Procedimentos de evacuação médica 
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Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

Entidade Coordenadora 

 

  

Responsável - INEM 

Substituto – Autoridade de Saúde do Concelho 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

 INEM  Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Portalegre 

 Unidade Local de Saúde de Portalegre 

(hospital de referência) 

 Forças Armadas 

 Centro de Saúde de Gavião  

 Autoridade de Saúde do Município  

 Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Gavião 

 

Prioridades de Ação 

 Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, 

nomeadamente a triagem, estabilização e transporte das vítimas para as Unidades de 

Saúde.  

 Caso se verifique necessário, assegurar a montagem, organização e funcionamento de 

Postos Médicos Avançados onde se processarão as ações de triagem secundária.  

 Caso se verifique necessário, assegurar a montagem, organização e funcionamento de 

hospitais de campanha.  

 Implementar um sistema de registo de vítimas desde o Teatro de Operações até à Unidade 

de Saúde de destino.  

 Inventariar danos e perdas nas capacidades dos serviços de saúde, bem como das que se 

mantêm operacionais na Zona de Sinistro.  

 Organizar o fornecimento de recursos médicos. 

Instruções Especificas 

 Nos teatros de operações são posicionados meios móveis do INEM para apoio imediato às 

ações de socorro.  

 A triagem primária, realizada no local afetado pelo acidente grave ou catástrofe, é 

competência do INEM e Corpos de bombeiros envolvidos nas operações.  

 O INEM e o BVG prestam os primeiros socorros às vítimas que se encontrem nas zonas 

afetadas pelo acidente grave ou catástrofe.  
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               Tabela 

13 - 

Procedimentos para os serviços médicos e transporte de vítimas 

 

 O INEM determina os hospitais para onde deverão ser transportados os feridos ligeiros e 

graves. 

 Caso o INEM verifique a necessidade de se ativar uma zona de triagem, deverá ter em 

consideração os meios disponíveis no concelho, articulando-se para tal com a Autoridade 

de Saúde do município.  

 As forças de segurança do concelho controlam o acesso e garantem a segurança dos postos 

de triagem. 

 A localização das zonas de triagem é feita pelo INEM apoiando-se nas restantes entidades 

de saúde do concelho, devendo encontrar-se tão perto quanto possível das zonas mais 

afetadas, respeitando as necessárias distâncias de segurança.  

 No concelho de Gavião não existem áreas com um nível de risco que justifique a definição 

a prioridade de zonas de triagem. No entanto, será uma boa prática considerar para 

colocação de postos de triagem, zonas próximas do sinistro que sejam amplas, planas e de 

fácil acesso, como os campos de futebol.  

 As instalações do Centro de Saúde e suas extensões poderão igualmente ser usadas para 

ações de triagem de feridos, nas situações em que o acidente grave tenha ocorrido na sua 

proximidade.  

 As Forças Armadas colaboram, na medida das suas disponibilidades, na prestação de 

cuidados de saúde de emergência.  

 O INEM, apoiando-se nas unidades de saúde locais, deverá garantir o registo das vítimas 

desde o teatro de operações, passando pelos postos de triagem ou hospitais de campanha 

até às unidades hospitalares. Este registo deverá manter-se permanentemente atualizado e 

ser disponibilizada ao Diretor do PMEPCG. 

 A autoridade de saúde, em articulação com o INEM, Centro de Saúde de Gavião e Unidade 

Local de Saúde de Portalegre, deverá inventariar, convocar, reunir e distribuir o pessoal 

dos Serviços de Saúde, nas suas diversas categorias, de forma a reforçar e/ou garantir o 

funcionamento de serviços temporários e/ou permanentes.  

 As estruturas de saúde poderão recorrer a entidades de apoio como o Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Gavião, entre outros.  

 O transporte de vítimas é coordenado pelo INEM, o qual recorre a meios próprios, 

podendo, no entanto, apoiar-se nos meios de outras entidades, nomeadamente: o Corpo de 

Bombeiros Voluntários de Gavião (e corpos de bombeiros de concelhos vizinhos), a Cruz 

Vermelha Portuguesa (Delegação de Portalegre) e Forças Armadas.  
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No que diz respeito ao apoio psicológico poderá ser prestado tanto a vítimas como a familiares das mesmas ou 

 O INEM deverá articular-se com o sistema nacional de proteção civil para acionar meios 

adicionais de apoio (essencialmente meios de ação médica e de transporte de vítimas), 

nomeadamente através do CDOS, a nível distrital, e através da CMPC a nível municipal.  

 O transporte da população que apresente ferimentos ligeiros ou que se encontra ilesa é 

coordenado pela CMPC (transporte para as respetivas residências ou para Zonas de 

Concentração Local).  

 Caso o INEM se encontre impossibilitado de fazer chegar ao concelho equipas de 

emergência médica, as ações previstas para aquela entidade são assumidas pelos serviços 

de saúde do concelho (Centro de Saúde de Gavião) em articulação com a autoridade de 

saúde local.  

 As necessidades básicas das pessoas que se encontram ao cuidado das estruturas de saúde 

(água, alimentação, cuidados sanitários, etc.) são da responsabilidade das respetivas 

entidades. Estas poderão pedir apoio nesta matéria ao Diretor do PMEPCG. 

 Caso mostre ser necessário, a Autoridade de Saúde do município, em articulação com a 

CMPC, deverá mobilizar as farmácias para apoio e auxílio às atividades de assistência 

médica.  

 As entidades responsáveis pela prestação de cuidados médicos à população estabelecem e 

coordenam as ações que visem o controlo de doenças transmissíveis. 

 A autoridade de saúde deverá recorrer aos meios disponíveis através da CMPC para 

difundir junto das populações, caso seja considerado necessário, recomendações de 

carácter sanitário.  

Serviços de saúde para as forças de intervenção 

 Em caso de acidente, os elementos envolvidos nas ações de socorro recorrerão às equipas 

do INEM presentes no teatro de operações.  

 Caso a dimensão da situação assim o exija, e se verifique disponibilidade operacional para 

tal, caberá ao INEM criar postos de triagem e socorro, os quais prestarão os primeiros 

socorros à população afetadas e a elementos das forças de intervenção.  

 A CMPC deverá verificar a disponibilidade da Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de 

Portalegre) e outras IPSS do concelho para disponibilizarem na Zona de Concentração e 

Reserva do Teatro de Operações serviços de cuidados médicos para pequenos ferimentos 

que não necessitem de apoio hospitalar.  

 As estruturas previstas nos dois pontos anteriores poderão ser reforçadas por 

infraestruturas privadas ou militares, mediante as necessidades e disponibilidade 

verificadas, em articulação com a CMPC.  
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a 

agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio envolvidos nas ações de emergência. Este será prestado 

por psicólogos, sendo que numa primeira fase as ações deverão ser coordenadas pelo INEM, o qual se apoiará no 

Setor de Educação, Acão Social e Turismo da CMG e no Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Portalegre 

para as ações apoio continuado. Para além da disponibilização de psicólogos deverá estar prevista a atuação de 

párocos e representantes de outras religiões.  

Na seguinte tabela identificam-se as ações a serem implementadas de modo a prestar o apoio necessário à 

população e a elementos intervenientes. 

 

Apoio Psicológico 

 

 

Entidade Coordenadora 

 

Apoio Imediato 

Responsável - INEM 

Substituto - CMG 

 

Apoio de Continuidade 

Responsável – Instituto de Segurança Social I.P – 

Centro Distrital de Portalegre 

Substituto - CMG  

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

 INEM  Santa Casa da Misericórdia de Gavião 

 Instituto de Segurança Social I.P – Centro Distrital 

de Portalegre 

 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Portalegre 

 Câmara Municipal de Gavião (Setor de Educação, 

Ação Social e Turismo) 

 Párocos e representantes de outras religiões 

 Em caso de ferimentos graves deverá recorrer-se à rede de saúde existente no concelho e 

à rede hospitalar de concelhos vizinhos.  

Acompanhamento Médico da População Deslocada 

 Solicitar à Autoridade de Saúde do município para garantir o acompanhamento clínico da 

população deslocada.  

 Solicitar à Autoridade de Saúde do município para avaliar a necessidade de se prestar 

apoio psicológico à população deslocada, principalmente aos elementos mais jovens, 

idosos, deficientes e no caso de terem ocorrido vítimas mortais, a elementos que perderam 

familiares. Os psicólogos necessários para esta tarefa serão disponibilizados pelo INEM, 

Instituto de Segurança Social e pela CMG. 

 A distribuição de medicamentos pela população deslocada será responsabilidade da 

Autoridade de Saúde do município, coordenando-se com a CMPC.  

 Em caso de necessidade, a Autoridade de Saúde poderá solicitar à Câmara Municipal de 

Gavião para suportar parte dos custos associados a esta tarefa.  
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 Unidade Local de Saúde de Portalegre (hospital de 

referência) 

 IPSS que atuam no concelho 

Prioridades de Ação 

 Assegurar o apoio psicológico imediato a prestar às vítimas e seus familiares. 

 Assegurar o apoio psicológico aos agentes de proteção civil e dos organismos e entidades de apoio que 

intervieram nas operações de emergência.  

 Assegurar o apoio psicológico de continuidade à população presente nas ZCL e nos abrigos temporários. 

 Em caso de necessidade acionar zonas de acolhimento dedicadas em exclusivo a prestar apoio psicológico a 

vítimas. 

Instruções Especificas 

 O INEM é a entidade responsável por prestar o apoio psicológico imediato às vítimas, apoiando-se 

posteriormente no Instituto de Segurança Social para prestar apoio psicológico nas ZCL e nos abrigos 

temporários. O apoio psicológico de continuidade é responsabilidade do Instituto de Segurança Social.  

 O apoio psicológico às vítimas e seus familiares, assim como aos familiares das vítimas mortais aquando da 

entrega de cadáveres, será realizado nas ZCL e nos abrigos temporários ou em instalações próprias ativadas 

para o efeito.  

 O apoio psicológico aos agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio envolvidos nas ações de 

emergência é responsabilidade primária das respetivas entidades. Em caso de insuficiência, ou ausência de 

meios de apoio, este será garantido por psicólogos disponibilizados pelo Instituto de Segurança Social em 

instalações apropriadas para o efeito.  

 As ações de apoio psicológico para os agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio envolvidos 

nas operações de emergência serão efetuadas após controlada a situação de acidente de grave ou catástrofe.  

 Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades que disponham de psicólogos disponíveis para apoiar 

o INEM deverão indicá-lo.  

 O apoio psicológico de continuidade a realizar principalmente nas Zonas de Concentração Local e nos abrigos 

temporários, é coordenado pelo Instituto de Segurança Social, podendo este ser apoiado por psicólogos da 

Câmara Municipal, Santa Casa da Misericórdia de Gavião, Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de 

Portalegre) e IPSS que atuam no concelho. O apoio prolonga-se pela fase de reabilitação (pós-emergência).  

 Os párocos e representantes de outras religiões apoiam as ações de apoio psicológico coordenadas pelo INEM 

e Instituto de Segurança Social.  
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 Deverá estar prevista a atuação de psicólogos ao serviço do INEM ou Instituto de Segurança Social nos 

principais locais de culto do concelho para apoiar familiares das vítimas.  

Tabela 14 - Procedimentos para efetuar apoio psicológico 

 

4.9 - Socorro e Salvamento 

 

Socorro e Salvamento 

 

Entidade Coordenadora 

Responsável - COS 

Substituto - O substituto do Comandante das Operações de 

Socorro será definido de acordo com o Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro. 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

 Bombeiros Voluntários de Gavião 
 Equipas de cinotécnica da GNR 

 GNR 
 Forças Armadas 

 INEM 
 Centro de Saúde de Gavião 

 Cruz Vermelha Portuguesa 
 Unidade Local de Saúde de Portalegre  

 Câmara Municipal de Gavião 
 FEB 

 
 CDOS de Portalegre 

Prioridades de Ação 

 Assegurar a minimização de perdas de vidas, através da ação concertada entre as 

entidades intervenientes nas ações de busca, socorro e salvamento.  

 Assegurar a coordenação das operações de desencarceramento de vítimas. 

 Assegurar as operações de socorro, assistência a feridos e evacuações médicas e da 

população deslocada.  

 Avaliar áreas afetadas onde deverão ser desencadeadas ações de busca e salvamento, 

nomeadamente tendo em conta as informações a disponibilizar, eventualmente, 

Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS). 

 Proceder á extinção e/ou Controle de incêndios urbanos e florestais decorrentes do 

evento sísmico, dando prioridade aos que se traduzam uma ameaça direta as 

populações. 

 Assegurar as operações de socorro e evacuação primária, assistência a feridos e 

evacuações secundários. 
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 Supervisionar e enquadrar operacionalmente eventuais equipas de salvamento 

oriundas de organizações de voluntários. 

 Colaborar na determinação de danos e perdas. 

 Proceder à estabilização de edifícios (escoramento de estruturas, entre outros 

procedimentos), a demolições de emergência, à contenção de fugas e derrames e ao 

combate de incêndios.  

Instruções Especificas 

 O chefe da primeira entidade que chegar ao local deverá, segundo o artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, assumir o comando das operações e avaliar 

a situação e identificar o tipo de ocorrência, extensão, número potencial de vítimas e 

meios de reforço necessários.  

 A transferência de comando dar-se-á sempre que a natureza do evento exija a 

ampliação ou contração da organização. De forma mais simplificada, poder-se-á dizer 

que o comando das operações mudará sempre que a responsabilidade primária de 

gestão do incidente muda entre entidades, quando o incidente se torna mais ou menos 

complexo ou quando se verifica a rotatividade normal de pessoas. 

 Sempre que se verificar a mudança de comando deverá ser realizado um Briefing ao 

próximo Comandante e informar todos os agentes de proteção civil intervenientes nas 

operações de emergência relativamente à mudança de comando efetuada.  

 Os BVG asseguram primariamente as operações de busca, socorro, salvamento e 

combate a incêndios 

 Os BVG são responsáveis pelo desencarceramento de vítimas recorrendo a meios 

próprios e a meios da Câmara Municipal (solicitados pelo COS à CMPC).  

 As forças de segurança (GNR) participam primariamente nas operações que se 

desenvolvem nas respetivas áreas de atuação, podendo atuar em regime de 

complementaridade em outras, como ações de busca e salvamento.  

 A GNR recorre a equipas cinotécnicas sempre que tal mostre ser necessário e possível. 

 O INEM assume as suas valências de socorro e salvamento após o resgate das vítimas 

das zonas afetadas. Caberá ao INEM articular-se com as estruturas de saúde locais 

através da autoridade de saúde do concelho.  

 Caso o INEM não se encontre disponível, as ações de saúde serão desenvolvidas pelos 

serviços de saúde disponíveis no concelho (Centro de Saúde de Gavião). 
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 No que respeita à prestação de cuidados médicos e transporte de vítimas aplica-se o 

definido para a Área de Intervenção de Serviços Médicos e Transporte de Vítimas.  

 No que respeita a procedimentos de mortuária, aplicam-se os procedimentos previstos 

para a Área de Intervenção de Serviços Mortuários. 

 O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo assume a coordenação das 

operações de busca e salvamento associados a acidente envolvendo aeronaves.  

 As Forças Armadas participam nas operações de busca e salvamento na medida das 

suas capacidades e disponibilidades e caso o seu apoio tenha sido solicitado.  

 As forças de segurança escoltam e acompanham as equipas da comunicação social que 

se encontrem no (s) teatro (s) de operações.  

 O COS mantém-se permanentemente em contacto com o diretor do PMEPCG. 

 O COS propõe à CMPC trabalhos de demolição ou de estabilização de infraestruturas. 

 As forças de segurança deslocam para a Zona de Concentração e Reserva do Teatro de 

Operações viaturas de reboque para se proceder ao rápido desimpedimento de vias, 

caso se verifique necessário. Em caso de necessidade as forças de segurança poderão 

pedir apoio nesta tarefa à CMPC.  

 A CMG, coordenando-se com o (s) COS e sempre que tal faça sentido, deverá enviar 

de forma célere para a Zona de Concentração e Reserva do Teatro de Operações 

maquinaria pesada para auxiliar em eventuais ações de remoção de destroços.  

 Os serviços técnicos da CMG divulgam ao (s) COS informação de carácter técnico útil 

para a definição de estratégias de intervenção no (s) teatro (s) de operações.  

 Os serviços técnicos da CMG (Divisão de obras, urbanismo e ambiente), em 

coordenação com o (s) COS, avaliam os danos sofridos em edifícios, depósitos de 

combustíveis líquidos e gasosos, e noutras infraestruturas.  

 Os serviços técnicos da CMG (Divisão de obras, urbanismo e ambiente), em 

articulação com o Diretor do PMEPCG, apoiam o COS nas ações de estabilização, 

demolição ou desativação de infraestruturas.  

 Os serviços técnicos da CMG (Divisão de obras, urbanismo e ambiente e Serviço de 

Assessorias e Planeamento) deverão auxiliar a CMPC na definição das medidas de 

emergência a desenvolver nas áreas afetadas (estabilização de edifícios e demolições 

de emergência, desativação de depósitos de combustíveis líquidos ou gasosos, etc.).  
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 A FEB poderá dar apoio ao (s) COS em matéria de proteção e socorro especializadas, 

nomeadamente, em incêndios florestais e estruturais, matérias perigosas, salvamento e 

resgate, salvamento aquático, desencarceramento, escoramentos e operações 

específicas. A FEB articula-se, no cumprimento das missões de intervenção no âmbito 

do DIOPS, a nível nacional com o CNOS, a nível distrital com o CDOS e no local da 

ocorrência com o COS. Ou seja, a sua intervenção no PMEPCG ocorrerá sempre que 

for solicitado apoio ao CDOS de Portalegre.  

 A Infraestruturas de Portugal apoia as operações resultantes de acidentes na via-férrea 

ou que compreendam o domínio público ferroviário.  

 Em caso de incêndio, ou nos casos em que seja solicitado à Infraestruturas de Portugal 

a suspensão de circulação, ou outras situações relacionadas com a gestão ferroviária, 

caberá ao COS articular-se-á com o Gestor Local da Emergência (GLE) da 

Infraestruturas de Portugal 

                 Tabela 15 - Procedimentos para ações de Socorro e Salvamento 

  

Ações de Socorro e Salvamento no 

Teatro de Operações 

Ações de 

Busca 

Coordenadas 

pelas forças 

de Segurança 

Ações de Socorro e 

Salvamento 

Coordenadas pelo COS 

recorrendo a: BVG, GNR 

e INEM 

Rede de Comunicação 

CDOS 

CNOS 

CMPC 

CCON 

CCBSA 

Equipas 

de Apoio 

Eventual 

-Equipas cinotécnicas da GNR 

- Meios da CMG 

- CVP (delegação de 

Portalegre) 

- Centro de Saúde de Gavião 

- Unidade local de Saúde de 

Portalegre 

- Forças Armadas 

Figura 11 - Organização dos procedimentos e instruções de coordenação das entidades responsáveis pelas Ações de Socorro e Salvamento 
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4.10 - Serviços Mortuários 

 

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

para a morgue da Unidade Local de Saúde de Portalegre, EPE (hospital de referência). Caso os acidentes graves ou 

catástrofes originem um elevado número de mortos, estes deverão ser reunidos em locais previamente 

estabelecidos, dando-se preferência a estruturas fixas temporárias (pavilhões desportivos, parques de 

estacionamento cobertos e armazéns), com as seguintes características:  

 Fáceis de limpar; 

 Em zonas planas e em espaços abertos; 

 Com boa drenagem; 

 Com boa ventilação natural; 

 Com disponibilidade de água corrente; 

 Com disponibilidade de eletricidade; 

 Com comunicações; 

 Com boas acessibilidades.  

Nos casos em que se preveja a possibilidade de os cadáveres não poderem ser transportados para as morgues 

durante um determinado período de dias (dependendo das condições meteorológicas), poderá recorrer-se a locais de 

reunião de mortos, nomeadamente, pavilhões desportivos. Em situações extremas os cadáveres poderão ainda ser 

sepultados nos cemitérios do concelho sem terem sido identificados, procedendo-se posteriormente à sua exumação 

e enterro definitivo.  

Estas ações caberão às forças de segurança e à Autoridade de Saúde do município que se articula com o 

Ministério Público e Instituto Nacional de Medicina Legal, de modo a preservar todas as provas necessárias para 

determinar as causas dos óbitos, solicitando os meios considerados necessários à CMG.  

 

Serviços Mortuários 

Entidade Coordenadora Responsável – Autoridade de Saúde do Município 

Substituto – em caso de extrema necessidade serão forças 

de segurança presentes no concelho a assumir a coordenação 

desta tarefa (GNR) 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

 Autoridade de Saúde do Município  
 Corpo de BVG 

 Instituto Nacional de Medicina Legal 

(INML) 

 Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Portalegre 

 GNR 
 Forças Armadas 
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 Unidade Local de Saúde de Portalegre 
 Instituto de Registos e Notariado – 

Ministério da Justiça 

 Polícia Judiciária 
 Centro de Saúde de Gavião 

 Ministério Publico (PGR) 
 Serviços de Estrangeiros e Fronteiras 

Prioridade de Ação 

 Assegurar a criação de Equipas Responsáveis por Avaliação de Vítimas (ERAV) 

 Assegurar o correto tratamento dos cadáveres, conforme os procedimentos 

operacionais previstos pelas forças de segurança.  

 Definir zonas de reunião de mortos. 

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

Provisórios (NecPro) 

 Garantir uma eficaz recolha de informações que possibilite proceder, com a máxima 

rapidez e eficácia, a identificação do cadáver, nomeadamente no que respeita á: 

colheita de dados Post-Mortem, colheita de dados Ante-Mortem (AM) e cruzamento 

de dados PM/AM. 

 Garantir uma correta tramitação processual de entrega dos corpos identificados. 

 Assegurar a presença das Forças de Segurança nos locais onde decorrem operações de 

mortuária de forma a garantir a manutenção de perímetros de segurança.  

 Assegurar a integridade das zonas onde foram referenciados e recolhidos cadáveres 

com vista a garantir a preservação de provas, a análise e recolha das mesmas.  

 Garantir a capacidade de transporte de cadáveres ou partes de cadáveres. 

 Garantir uma correta tramitação processual de entrega dos corpos identificados. 

Instruções Especificas 

 As ações de mortuária exigem a presença de elementos das forças de segurança e de 

um médico (o qual poderá ser designado pela Autoridade de Saúde do município).  

 Os médicos envolvidos nas ações de mortuária verificam os óbitos dos corpos 

encontrados sem sinais de vida e procede à respetiva etiquetagem em colaboração com 

elementos da Polícia Judiciária ou, em alternativa, das forças de segurança presentes 

no local. Caso sejam detetados indícios de crime, o oficial mais graduado da força de 

segurança presente no local poderá solicitar exame por perito médico-legal, antes da 

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

inspecionados até uma zona de reunião de mortos, exista ou não suspeita de crime, 

cabe ao Ministério Público e é solicitada pelo responsável pelas forças de segurança 

presentes no local.  

 A autorização do Ministério Público para remoção de cadáveres é transmitida mediante 

a identificação do elemento policial da força de segurança presente no local, dia, hora 

e local da remoção, conferência do número total de cadáveres ou partes de cadáveres 

cuja remoção se solicita, com menção do número identificador daqueles em relação 

aos quais haja suspeita de crime.  

 Em casos excecionais, em que esteja em causa a saúde pública, os cadáveres deverão 

ser removidos da zona afetada pelos agentes de proteção civil em articulação com a 

autoridade de saúde local e Presidente da Câmara Municipal de Gavião. 

 A remoção e transporte dos cadáveres é promovida pelas forças de segurança 

disponíveis, as quais se poderão apoiar em caso de necessidade nas viaturas disponíveis 

nos corpos de bombeiros e outras entidades competentes para o efeito, como por 

exemplo Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Portalegre), ou Forças Armadas. 

Os cadáveres, ou partes de cadáveres, deverão encontrar-se devidamente etiquetados e 

acondicionados em sacos apropriados para o efeito, também estes devidamente 

etiquetados.  

 No concelho de Gavião poderá ainda recorrer-se em caso de necessidade a pavilhões e 

outras infraestruturas amplas com disponibilidade de eletricidade e água corrente, ar-

condicionado e com acesso facilmente controlável pelas forças de segurança. Deverá 

dar-se prioridade a infraestruturas geridas por entidades públicas. 

 Os cadáveres presentes em zonas de receção de mortos são posteriormente 

transportados (assim que exista capacidade operacional para tal) para instalações do 

Instituto Nacional de Medicina Legal para realização de autópsia médico-legal e 

demais procedimentos tendentes à identificação, estabelecimento de causa de morte e 

subsequente destino do corpo ou partes do mesmo.  

 Em caso de necessidade, poderão ser disponibilizadas instalações no concelho para 

realização das autópsias por parte do Instituto Nacional de Medicina Legal. Estes locais 

serão indicados pela Autoridade de Saúde do município (que se encontra em 

permanente ligação com a CMPC), analisados pelos elementos do Instituto Nacional 

de Medicina Legal e disponibilizada via CMPC.  
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 A CMPC é responsável por disponibilizar ao Instituto Nacional de Medicina Legal 

todos os meios por este solicitados, como iluminação, macas com rodas, mesas de 

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

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

policiais, registadas em formulários próprios.  

 A identificação das vítimas deverá ser imediatamente disponibilizada às forças de 

segurança do concelho as quais procederão ao cruzamento desta informação com a 

lista de desaparecidos.  

 Caso as autópsias sejam realizadas em instalações do concelho (disponibilizadas pela 

CMPC), deverá ser assegurada a presença de representantes do Instituto de Registos e 

Notariado – Ministério da Justiça para proceder ao registo de óbitos e garantir toda a 

tramitação processual e documental associada.  

 Caso as vítimas sejam de nacionalidade estrangeira (ou assim se suspeite), será 

acionado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Unidade de Cooperação 

Internacional da Polícia Judiciária para obtenção de dados para a identificação da 

mesma.  

 Os cadáveres que se encontram em hospitais de campanha ou postos médicos 

avançados são encaminhados para zonas de receção de mortos, desenvolvendo-se a 

partir daí os procedimentos já descritos.  

 Para os cadáveres que se encontrem em estabelecimentos hospitalares e demais 

unidades de saúde, cujas causas de morte decorram de patologias anteriores ao evento 

que gerou a situação de acidente grave ou catástrofe, adotam-se os procedimentos 

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

entrega-se o corpo à família.  

 Em caso de necessidade, os cadáveres poderão ser conservados em frio ou mesmo 

inumados provisoriamente (se necessário em sepultura comum), assegurando-se a 

identificabilidade dos mesmos, até posterior inumação ou cremação.  

 A segurança das zonas ou instalações de receção de mortos é assegurada pelas forças 

de segurança presentes no concelho.  

 As necessidades de transporte de pessoas e equipamentos serão supridas pela CMG 

através da Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente, de acordo com os meios 

disponíveis. Em caso de manifesta necessidade a CMG recorrerá a meios privados para 

a operacionalização destas ações.  
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 Os materiais necessários para as ações de mortuária deverão ser acionados pela 

Autoridade de Saúde concelhia, a qual deverá apoiar-se primordialmente nas estruturas 

de saúde do concelho (Centro de Saúde de Gavião, caso seja possível, a Unidade Local 

de Saúde de Portalegre, EPE).  

 

 

 

 

  
CDOS CMPC 

Ministério Público, Policia 

Judiciária e Instituto Nacional de 

Medicina Legal 

Baixo n.º de 

vítimas mortais 

Elevado n.º de 

vítimas mortais 

Morgue da 

Unidade Local de 

Saúde de 

Portalegre, EPE 

Outras instalações 

com as condições 

necessárias  

Pavilhões) 

Morgue da 

Unidade Local de 

Saúde de 

Portalegre, EPE 

Sepultamentos de 

emergência 

(cemitérios) 

Figura 12 - Organização funcional dos serviços mortuários 
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FASE III – NecPro 
 

Necrotério Provisório (NecPro) 
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- Informação Post-Mortem 

Entrega e/ou 

depósito (frio 

e/ou inumação 

provisória) dos 
cadáveres 

Conciliação Dados 

Recolha Dados 

Ante-Mortem 

Vítimas removidas pelas equipas de 

SAR para a Zona de transição (ZT) 

Ent. Resp. Avaliação da Vítima (ERAV) 

GNR, PJ, Médico 

Missão ERAV 

- Referenciação do Cadáver; 

- Validação suspeita do Crime; 

- Preservação de Provas; 

- Verificação do óbito. 

Ministério Público 

GNR 

INML 

GNR 
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PJ 
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l 
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Figura 13 - Procedimentos e Instruções de Coordenação dos Serviços Mortuários 


