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PPAARRTTEE  II  ––  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  GGEERRAALL  DDOO  PPLLAANNOO  

1. INTRODUÇÃO 

O Director do presente Plano Especial de Emergência é o Presidente da Câmara de S. João da Madeira e 

o seu substituto é o Vice-Presidente. 

O Plano Especial de Emergência de Protecção Civil para Riscos Químicos Graves em S. João da Madeira 

(e Plano de Emergência Externo da FLEXIPOL, doravante designado Plano), surge na incumbência do 

cumprimento do Decreto-Lei nº 254/2007 de 12 de Julho, - Regime de prevenção de acidentes graves 

que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente. 

Trata-se de um Plano Especial, elaborado com vista a possibilitar a unidade de direcção das acções a 

desenvolver, a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a adequação das medidas 

de carácter excepcional a adoptar. 

 
1.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

1.1.1. Denominação 

FLEXIPOL – Espumas Sintéticas SA 

 
1.1.2. Endereço completo 

Rua mestre de Avis 

Zona Industrial da Devesa Velha  

S. João da Madeira  

TEL: 256837300 FAX: 256837316 

 
1.1.3. Coordenadas geográficas 

40º 53´N 03”; 8º 28´ 50“ W) 

 
1.1.4. Freguesia, Concelho, Distrito, NUT II e NUT III 

Freguesia: S. João da Madeira 

Concelho: S. João da Madeira 

Distrito: Aveiro 

NUT II: Região Norte 

NUT III cód. 116: Agrupamento de concelhos de Entre Douro e Vouga 



Pág. 2  PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO – FLEXIPOL Data: Out-10 

 

 
1.1.5. Actividade 

CAE 24663: produção E transformação de espumas flexíveis de poliuretano em bloco contínuo e 

espumas moldadas. 

 

A Flexipol - Espumas Sintéticas, SA utiliza no processo produtivo uma substância designada como 

perigosa pelo Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, o Diisocianato de Tolueno (TDI). 

 
1.1.6. SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Na tabela seguinte apresentam-se as capacidades máximas de stock e perigosidade das substâncias 

perigosas passíveis de provocar acidentes graves. 

Substância 

Capacidade 

Máxima de Stock 

(ton) 

INFLAMÁVEL TÓXICA Observações 

TDI 266.1 NÃO SIM  

POLIOL 616.5 NÃO NÃO Produto combustível. Em caso de 

incêndio os gases de combustão 

formam nuvens tóxicas. 

GÁS PROPANO 7 m3 SIM NÃO  

 

1.2. CENÁRIOS DE ACIDENTES 

Os cenários de acidentes graves considerados são: 

OCORRÊNCIA EFEITO 

Incêndio na zona de cura e na produção, 
envolvendo blocos de espuma, com repercussões 
no exterior do estabelecimento da FLEXIPOL. 

Formação de nuvens tóxicas de produtos da 
combustão e efeitos de radiação 

Derrame/descarga acidental de Diisocianato de m-
tolilideno TDI (substância tóxica), com origem em 
cisterna de transporte ou depósito de 
armazenagem. 

Formação de nuvens tóxicas 

Explosão do reservatório de Propano  Efeitos de radiação, sobrepressão e formação de 
projécteis. 
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2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente documento tem como âmbito a protecção de pessoas e ambiente na envolvente do 

estabelecimento FLEXIPOL – Espumas Sintéticas SA situado no concelho de S. João da Madeira, extremo 

Norte da Beira Litoral, distrito de Aveiro. A sua localização geográfica é central relativamente aos 

Concelhos de Sta. Maria da Feira e Oliveira de Azeméis. Pertence, juntamente com Arouca, Sta. Maria 

da Feira, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra ao agrupamento de Concelhos de Entre Douro e Vouga 

integrado na Região Norte na área da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. 

O Plano Especial de Emergência de Protecção Civil para Riscos Químicos Graves em S. João da Madeira 

é um Plano Especial de Emergência de âmbito municipal e, pretende dar resposta a riscos químicos 

decorrentes com origem em substâncias perigosas presentes da FLEXIPOL, nomeadamente: 

• Formação de nuvens tóxicas de produtos da combustão e efeitos de radiação devido a incêndios 

relacionados com blocos de espuma; 

• Formação de nuvens tóxicas, por fuga de Diisocianato de m-tolilideno TDI; 

• Efeitos de radiação, sobrepressão e formação de projécteis devido a uma Explosão de reservatório 

de Propano. 

A área geográfica abrangida pelo presente Plano de Emergência Externo compreende a freguesia de S. 

João da Madeira, do concelho de S. João da Madeira, do Distrito de Aveiro. 

As instalações da FLEXIPOL implantam-se na zona industrial da Devesa Velha, numa área localizada a 

Sudeste no município.  

Na envolvente imediata encontram-se os estabelecimentos industriais da Copo Textil de Portugal e da 

TRECAR a Oeste, e outro conjunto de oito estabelecimentos industriais a Norte. Também a Norte se 

encontra o Jardim Infantil da Devesa Velha. A Noroeste existe um Centro Tecnológico e um Centro de 

Formação Profissional da Industria do Calçado. A 100m da Flexipol localiza-se a habitação da Quinta da 

Volta; a 250m localiza-se a zona habitacional da Devesa Velha; a 280m a Subestação da EDP; a 320m a 

Quinta de Fundões; a 300m a urbanização Fonte da Cova; a 500m a igreja e parque Nossa Senhora dos 

Milagres; a 500m as superfícies comerciais Lidl, Olmar e MaxMat; a 800m o Centro Comercial 8.ª 

Avenida; a 80m da Flexipol passa o rio Ul e ao lado daquelas instalações passa ainda o IC2.  

Ainda a Oeste e Noroeste desenvolve-se a cidade de S. João da Madeira, cujo limite da zona 

populacional se encontra a cerca de 300 metros da FLEXIPOL. 

No concelho vizinho de Oliveira de Azeméis existe o aglomerado populacional de Alto do Moroico (a 

2000 metros de distância) e os aglomerados populacionais de S. Roque e Igreja (a cerca de 1000 

metros a Este), onde se destaca a Junta de Freguesia, um balcão dos CTT, o Centro Infantil de S. Roque, 

um Centro de Dia e Lar de S. Roque e a escola EB1 de S. Roque 
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3. OBJECTIVOS GERAIS 

O Plano reúne as informações e estabelece os procedimentos que permitem organizar e empregar os 

recursos humanos e materiais disponíveis, em situação de emergência na FLEXIPOL.  

Tem como objectivos gerais: 

• Circunscrever e controlar os incidentes de modo a minimizar os seus efeitos e a limitar os danos no 

homem, no ambiente e nos bens; 

• Aplicar as medidas necessárias para proteger o homem e o ambiente dos efeitos de acidentes 

graves envolvendo substâncias perigosas; 

• Comunicar as informações necessárias ao público e aos serviços ou autoridades territorialmente 

competentes; 

• Identificar as medidas para a reabilitação e, sempre que possível, para a reposição da qualidade do 

ambiente, na sequência de um acidente grave envolvendo substâncias perigosas. 

 

Os objectivos específicos do Plano são: 

• Providenciar, através de uma resposta concertada dos meios e recursos ao dispor do Serviço 

Municipal de Protecção Civil (SMPC) de S. João da Madeira, as condições indispensáveis à 

minimização dos efeitos adversos de um acidente grave com origem nas instalações da FLEXIPOL; 

• Definir as orientações relativamente ao modo de actuação das várias Entidades Intervenientes 

designadas para colaborar nas operações de protecção civil; 

• Definir a estrutura organizacional de direcção, coordenação e comando das acções a desenvolver, 

bem como as suas funções e responsabilidades no âmbito do presente PEE; 

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

das Entidades Intervenientes; 

• Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave com origem nas 

instalações da FLEXIPOL; 

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

o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade; 

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

todos os meios e recursos ao dispor do SMPC; 
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• Habilitar as Entidades Intervenientes no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão 

necessário à gestão de acidentes graves; 

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

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

resposta à emergência. 

 

4. ENQUADRAMENTO LEGAL 

Os princípios utilizados na realização do presente Plano de Emergência Externo basearam-se nos 

seguintes diplomas legais: 

• Legislação Geral: 

� Resolução n.º 25/2008 de 18 de Julho - Directiva relativa aos critérios e normas técnicas para a 

elaboração e operacionalização de planos de emergência de protecção civil; 

� Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro – Define o Enquadramento institucional e operacional da 

protecção civil no âmbito municipal, estabelece a organização dos serviços municipais de 

protecção civil; 

� Decreto-Lei n.º 134/2006 de 25 de Julho – Sistema Integrado de Operações de Protecção e 

Socorro (SIOPS); 

� Lei n.º 27/2006, de 3 Julho – Lei de Bases da Protecção Civil. 

• Legislação Específica: 

� Decreto-Lei n.º 254/2007 - Regime de Prevenção de Acidentes Graves que envolvam 

Substâncias Perigosas. 

� Portaria n.º 732-A/96 – Regulamento para a notificação de substâncias químicas e para a 

classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigosas. 

� NEP n.º0042 de 15 de Fevereiro de 2007 – Programação dos equipamentos de Banda Alta VHF 

 

5. ANTECEDENTES DO PROCESSO DE PLANEAMENTO 

O presente documento é a primeira Edição do Plano Especial de Emergência de Protecção Civil para 

Riscos Químicos Graves em S. João da Madeira para protecção de pessoas e do ambiente, decorrente 

de um Acidente Grave nas instalações da FLEXIPOL. Até à data não foi desenvolvido nenhum exercício 

de simulacro a este Plano.  
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O presente plano foi elaborado, com base na legislação em vigor e em cumprimento com a resolução 

n.º 25/2008 da Comissão Nacional de Protecção Civil - Directiva relativa aos critérios e normas técnicas 

para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de protecção civil, de 18 de Julho de 

2008 (DR II Série, n.º 138) e com os Cadernos Técnicos PROCIV 3 – Manual de apoio à elaboração e 

operacionalização de Planos de Emergência de Protecção Civil e PROCIV 7 – Manual de apoio à 

elaboração de Planos de Emergência Externos. 

A primeira versão do presente Plano recebeu parecer favorável por parte da Comissão Municipal de 

Protecção Civil a 29 de Junho de 2009 e foi sujeito a consulta pública por um período de 30 dias.  

O Plano foi enviado à Autoridade Nacional de Protecção Civil, que emitiu um parecer em 29 de 

Dezembro de 2009, com identificação de pontos a corrigir. O parecer da Autoridade foi tido em conta 

na presente reformulação do Plano. 

A actual versão do Plano recebeu parecer favorável por parte da Comissão Municipal de Protecção Civil 

a 26 de Abril de 2010 e é sujeito a consulta pública por um período de 30 dias.  

 

6. ARTICULAÇÃO COM INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A política de ordenamento do território e urbanismo assenta no sistema de gestão territorial. O sistema 

de gestão territorial organiza-se, num quadro de interacção coordenada, em três âmbitos distintos: o 

nacional, o regional e o municipal. 

Tratando-se de um Plano Especial de Emergência, para responder a acidentes graves com origem na 

Flexipol, este documento articula-se com o Plano Municipal de Emergência de S. João da Madeira e 

com o Plano de Emergência Interno do Estabelecimento FLEXIPOL – Espumas Sintéticas SA, cujos riscos 

que o estabelecimento apresenta deram origem ao presente Plano. 

Ao nível da articulação com instrumentos de ordenamento do território, a elaboração do Plano de 

Emergência Externo da FLEXIPOL teve em consideração o Plano Director Municipal de S. João da 

Madeira, cuja publicação foi efectuada na I Série B do Diário da Republica, a 4 de Maio de 1993, 

através de Resolução do Conselho de Ministros nº 36/93 e, cujo respectivo Regulamento e Planta de 

Síntese foram publicadas da Declaração Rectificativa nº 116/93 de 30 de Junho. 

À presente data o Plano Director Municipal encontra-se em fase de revisão, tendo a Câmara Municipal 

de S. João da Madeira solicitado à Agência Portuguesa do Ambiente um parecer para a afixação de 

distância de segurança, no âmbito desta revisão. O parecer sugere a adopção de uma distância de 100 

metros.  
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7. ACTIVAÇÃO DO PLANO 

7.1. COMPETÊNCIA PARA A ACTIVAÇÃO DO PLANO 

A competência para a activação do Plano Municipal de Emergência é da Comissão Municipal de 

Protecção Civil (CMPC) de S. João da Madeira, (aliena c) do número 2 do artigo 3,º da Lei n.º 65/2007).  

São ainda competências da Comissão Municipal de Protecção Civil, assegurar que todas as entidades e 

instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de protecção e socorro, emergência e 

assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, garantindo 

os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto; e difundir 

comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os órgãos de comunicação 

social. (art.º 3.º, Lei 65/2007). 

Integram a comissão, dirigidos pelo Presidente da Câmara de São João da Madeira: 

• O Comandante Operacional Municipal; 

• Comandante da Polícia de Segurança Pública de São João da Madeira ou seu representante; 

• Comandante dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira ou seu representante; 

• O Delegado de Saúde do município; 

• O Director do Centro de Saúde de S. João da Madeira; 

• O Director do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga; 

• Um representante do Núcleo da Cruz Vermelha; 

• Um representante do Agrupamento vertical da Escola E B 2,3; 

• Um representante do Agrupamento vertical da Escola secundária Oliveira Júnior; 

• Um representante do Agrupamento de escuteiros de S. João da Madeira; 

• Um representante do Centro Regional de Segurança Social de S. João da Madeira 

• Um representante do Instituto Nacional de Emergência Médica 

• Um conselheiro designado pela FLEXIPOL. 

 

Os elementos que constituem a CMPC são nomeados pelas entidades a que pertencem. 

Nas situações em que a natureza do acidente grave o justifique, e por razões de celeridade do 

processo, o plano poderá ser activado por um número reduzido de elementos da CMPC, 
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designadamente o Presidente da Câmara, ou o Vice-Presidente, o Comandante dos Bombeiros 

Voluntários e o Comandante da PSP. A deliberação tomada pela referida comissão será posteriormente 

ratificada pela CMPC. 

A activação do Plano de Emergência Externo deve ser comunicada ao Director do Plano de Emergência 

Interno da FLEXIPOL via telefone, convocando o seu representante para comparecer no local de reunião 

da Comissão Municipal de Protecção Civil 

A publicitação da Activação do Plano será efectuada no site da Câmara Municipal de S. João da 

Madeira e nos meios de comunicação social, nomeadamente rádios locais: Rádio Regional Sanjoanense 

e Informedia. 

 
7.2. CRITÉRIOS PARA A ACTIVAÇÃO DO PLANO 

O Plano de Emergência Externo da FLEXIPOL é activado quando a gravidade e natureza de uma 

ocorrência faça prever um acidente grave e que este possa afectar todo o estabelecimento e/ou zonas 

limítrofes. Esta situação pode ficar a dever-se a: 

• Incêndios na zona de cura e na produção, envolvendo blocos de espuma (produto inflamáveis), 

com repercussões no exterior do estabelecimento da FLEXIPOL, nomeadamente formação de 

nuvens tóxicas de produtos da combustão; 

• Derrames / descargas acidentais de TDI (substância tóxica), com origem numa cisterna de 

transporte ou depósito de armazenagem, com formação de nuvens tóxicas; 

• Danos e efeitos provocados por efeitos de radiação e sobrepressão nas edificações e instalações da 

envolvente da FLEXIPOL e formação de projécteis formados pela Explosão de um reservatório de 

Propano. 

Sempre que ocorrer uma situação que ultrapasse os limites da FLEXIPOL, de acordo com o PEI deste 

estabelecimento, o Director de Emergência da FLEXIPOL deve informar o Director do Plano ou o 

Comandante Operacional Municipal de S. João da Madeira ou o SMPC de S. João da Madeira, dando-

lhe conta da gravidade da situação e das eventuais consequências. 

Quando o Comandante das Operações de Socorro decretar o fim das operações e não for provável a 

ocorrência de novos incidentes com origem no anterior, que afectem as pessoas ou o ambiente, o 

Director do Plano ou na sua ausência o seu substituto como presidente da Comissão Municipal de 

Protecção Civil decretará o Fim da Emergência. 

O Fim da Emergência deve ser anunciado através dos mesmos meios utilizados na publicitação da 

activação do Plano Emergência Externo, aos organismos ou pessoas que tenham sido informadas da 

mesma designadamente, familiares, instalações vizinhas da FLEXIPOL, população.  
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8. PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 

Como meio de implementação do presente Plano de Emergência Externo, está estabelecido um 

programa de exercícios e treino para as Entidades Intervenientes no mesmo. 

Estes incluem simulações em sala de operações (exercícios tipo Posto de Comando), com o objectivo 

específico de testar e aperfeiçoar o estado de prontidão e a capacidade de resposta e de mobilização 

de meios das diversas entidades envolvidas nas operações de emergência. Estes exercícios serão 

realizados a cada 2 anos. 

De forma a testar a eficiência dos procedimentos de actuação caso se verifique necessária a Activação 

do Plano de Emergência Externo e, debelar mas rápida e eficazmente a mesma, será efectuado um 

exercício de ordem operacional 180 dias após a aprovação do presente planos e de três em três anos, 

nos quais se desenvolvem missões no terreno, com meios humanos e equipamento, permitindo avaliar 

as disponibilidades operacionais e as capacidades de execução das entidades envolvidas. Na medida do 

possível, estes exercícios deverão ser coordenados com os simulacros anuais realizados pela FLEXIPOL 

no âmbito do nº 4 do Artº 18º do Decreto-lei nº 254/2007. Quando tal não for possível, o Serviço 

Municipal de Protecção Civil tomará a iniciativa de convocar um exercício conjunto com a FLEXIPOL. 

O objectivo dos exercícios de ordem operacional é ensaiar e testar os Meios de Alerta e verificar a 

eficiência da Coordenação entre os órgãos da protecção civil municipal de S. João da Madeira e os 

meios de Emergência da FLEXIPOL. 

Após cada Exercício é elaborado um Relatório. Neste Relatório analisam-se e avaliam-se os principais 

acontecimentos ocorridos durante o desenvolvimento das acções e registam-se as medidas correctivas a 

introduzir no Plano de Emergência Externo, no sentido de melhorar a sua eficiência ou a eficácia dos 

meios de Intervenção. 
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PPAARRTTEE  IIII  ––  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREESSPPOOSSTTAA  

1. CONCEITO DE ACTUAÇÃO 

A missão da protecção civil é prevenir riscos colectivos inerentes a situações de acidente grave ou 

catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer pessoas e bens em perigo quando aquelas 

situações ocorram. 

O conceito de actuação visa assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, 

eficiente e coordenado não só de todos os meios e recursos disponíveis no Município, como também 

dos meios de reforço que venha a obter para as operações de Protecção Civil em situação de 

emergência. 

O PEE da FLEXIPOL pretende dar resposta a riscos devido a: 

• Incêndios na zona de cura e na produção, envolvendo blocos de espuma (produto inflamáveis), 

com repercussões no exterior do estabelecimento da FLEXIPOL, nomeadamente formação de 

nuvens tóxicas de produtos da combustão e efeitos de radiação; 

• Derrames / descargas acidentais de Diisocianato de m-tolilideno TDI (substância tóxica), com 

origem em cisterna de transporte ou depósito de armazenagem, com formação de nuvens tóxicas; 

• Danos e efeitos provocados por efeitos de radiação e sobrepressão e formação de projécteis 

formados pela Explosão de um reservatório de Propano, instalado no estabelecimento. 

 

As diferentes acções a desenvolver no decurso de uma situação de emergência dependem 

essencialmente do tipo de ocorrência e da sua magnitude. Estas acções compreendem: 

• Operações de busca e salvamento de sinistrados 

• Protecção das populações, edifícios de habitação e instalações vizinhos, dos efeitos da radiação e 

sobrepressão devido a incêndios e explosões com origem na FLEXIPOL 

• Difusão de informações à população para se protegerem da passagem de uma nuvem tóxica 

 

Em casos de maior gravidade pode ser aconselhável a evacuação de pessoas e bens, pelo que importa 

ter algumas estratégias de actuação pré-definidas. Deste mesmo modo, a minimização dos efeitos de 

um acidente grave pode ser substancialmente alcançada se as medidas tomadas nas diferentes áreas de 

intervenção contemplarem uma gestão eficaz dos meios e recursos existentes. 
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Para responder a uma Emergência com efeitos no exterior das instalações da FLEXIPOL, definiu-se uma 

estrutura organizativa e operacional definida no seguinte organograma: 

 

 

Figura 1: Estrutura Organizativa do PEE da FLEXIPOL 

 

O Director do Plano, com a Comissão Municipal de Protecção Civil, estabelece a estratégia de gestão da 

emergência. Contam com informações e pareceres técnicos do SMPC e do COM. 

Determinado o procedimento a tomar, a CMPC informa o SMPC e o COM. Este último procede em 

conformidade com indicação da CMPC e mobiliza os agentes e outras entidades intervenientes no 

sentido da concretização da missão estabelecida. 

 

Na tomada de decisões a Comissão Municipal de Protecção Civil e o Director do Plano conta para além 

do SMPC, com o apoio do representante da FLEXIPOL, e de outras entidades que, pelas suas 

capacidades técnicas ou científicas, possam introduzir contributos relevantes para a tomada de decisão 

aquando das situações de acidente grave ou catástrofe causadas por substâncias perigosas. 

Os critérios e as responsabilidades de transmissão de informações para o exterior por parte do 

estabelecimento encontram-se mencionados na Parte IV – Secção I. 
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1.1. DIRECTOR DO P.E.E. 

O Director do presente Plano de Emergência Externo da FLEXIPOL é o Presidente da Câmara de S. João 

da Madeira. O seu substituto é o Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

 

Missão: 

O Director do Plano será a pessoa responsável por toda a tomada de decisões e gestão da Emergência e 

deverá emitir o Alerta, convocando a Comissão Municipal de Protecção Civil. 

O Director do Plano permanecerá reunido com a Comissão Municipal de Protecção Civil e daí 

coordenará, a partir daí, as acções que se afigurem necessárias. Em função das informações facultadas 

pelo Comandante Operacional Municipal de S. João da Madeira (COM) sobre a avaliação da 

Emergência, dará as ordens pertinentes sobre as acções a realizar. 

 

Funções e responsabilidades: 

1. Emitir o Estado de Alerta; * 

2. Convocar os membros da Comissão Municipal de Protecção Civil; 

3. Em função das informações recebidas pela FLEXIPOL determina qual a gravidade da emergência e 

discute com a Comissão de Protecção Civil, os meios necessários no terreno; 

4. Com o apoio da Comissão Municipal de Protecção Civil, atribui missões específicas a cada grupo do 

Posto de Comando Operacional e às entidades intervenientes no Plano; 

5. Avaliar a necessidade de evacuar as zonas afectadas; 

6. Decidir o tipo de informações a fornecer às populações e aos Meios de Comunicação Social; 

7. Reportar a ocorrência ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), indicando a tipologia 

de emergência, os meios activados e as acções implementadas durante a activação do Plano de 

Emergência Externo. 

8. Declarar o Fim da Emergência;  

9. Realizar um relatório, junto com o Comandante Operacional Municipal de S. João da Madeira 

(COM) e com a Comissão Municipal de Protecção Civil, onde serão apuradas as situações que não 

correram bem durante a emergência e porquê, assim como as medidas a tomar para minimizar 

estas situações; 
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* O acto que declara a situação de alerta menciona expressamente: 

a) A natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

b) O âmbito temporal e territorial; 

c) A estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar. 

d) A obrigatoriedade de convocação, consoante o âmbito, da comissão municipal de protecção civil; 

e) O estabelecimento dos procedimentos adequados à coordenação técnica e operacional dos serviços e agentes de 

protecção civil, bem como dos recursos a utilizar; 

f) O estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de coordenação da intervenção das forças e serviços de 

segurança; 

g) A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência. 

A declaração da situação de alerta determina uma obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social, em 

particular das rádios e das televisões, com a estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar, visando a 

divulgação das informações relevantes relativas à situação. 

 

1.2. COMISSÃO DE PROTECÇÃO CIVIL 

Constituição: 

A Comissão de Protecção Civil de São João da Madeira é constituída de acordo com o estipulado na Lei 

nº 27/2006, tendo como representantes: 

• Presidente da Câmara de São João da Madeira; 

• Comandante da Policia de Segurança Pública de São João da Madeira ou seu representante; 

• Comandante dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira ou seu representante; 

• O Delegado de Saúde do município ou seu representante; 

• O Director do Centro de Saúde de S. João da Madeira ou seu representante; 

• O Director do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga ou seu representante; 

• Representante do Núcleo da Cruz Vermelha; 

• Representante do Agrupamento Vertical da E B 2,3 

• Representante do Agrupamento Vertical da Escola Secundária Oliveira Júnior; 

• Representante do Agrupamento de Escuteiros; 

• Representante do Centro Regional de Segurança Social; 

• Representante do Instituto Nacional de Emergência Médica 



 

 

Data: Out-10 PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO – FLEXIPOL Pág. 15 

 

 

Para participar nas reuniões da Comissão Municipal de Protecção Civil poderão ser convidadas 

entidades que, pelas suas capacidades técnicas ou científicas, poderão introduzir contributos relevantes 

para a tomada de decisão aquando das situações de acidente grave ou catástrofe causadas por 

substâncias perigosas. 

 

Missão: 

A Comissão de Protecção Civil de São João da Madeira, no âmbito de uma Emergência no concelho, 

tem como principal missão garantir a conduta e coordenação das operações a levar a efeito em 

situações de emergência. 

A Comissão Municipal de Protecção Civil está localizada nos Paços do Concelho da Câmara Municipal 

de S. João da Madeira ou em alternativa, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira. 

A Comissão Municipal de Protecção Civil é responsável por activar o Plano de Emergência Externo da 

FLEXIPOL. 

 

Funções e responsabilidades: 

• Assessorar o Director do Plano na tomada de decisões durante a Emergência; 

• Estudar e analisar a situação e propor ao Director do Plano as medidas adequadas à emergência, 

nomeadamente a definição de zonas prioritárias; 

• Garantir a ligação com as entidades intervenientes no Plano; 

• Definir e accionar os meios necessários ao desenvolvimento das acções de protecção civil no 

terreno, para responder ao Acidente Grave ou catástrofe; 

• Apoiar a organização do aprovisionamento de meios logísticos extraordinários, necessários para as 

Equipas das Entidades Intervenientes no terreno, quando a emergência assim o exigir; 

• Apoiar o Director do Plano na definição de missões específicas a cada Agente do Posto de 

Comando Operacional; 

• Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os órgãos de 

comunicação social; 

• Preparar um Plano de Contingência, se necessário, para implementar as acções de reabilitação e 

garantir o fornecimento dos serviços mínimos à população, após a Emergência; 
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• Avaliar os impactos ambientais do sinistro e tomar decisões para minimizar os seus efeitos no 

ambiente; 

• Elabora relatórios da situação. 

 

1.3. SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL – SMPC 

Missão: 

O Serviço Municipal de Protecção Civil é dirigido pelo Presidente da Câmara e responsável pela 

prossecução das actividades de protecção civil no âmbito municipal. 

 

Funções e responsabilidades: 

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

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

municipal. 

• No âmbito dos seus poderes de planeamento e operações, dispõe o SMPC das seguintes 

competências: 

� Acompanhar a elaboração e actualizar o presente Plano; 

� Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC; 

� Inventariar e actualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos existentes no 

concelho, com interesse para o SMPC; 

� Manter informação actualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas, bem como sobre 

elementos relativos às condições de ocorrência, às medidas adoptadas para fazer face às 

respectivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das acções empreendidas 

em cada caso; 

� Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em situação de emergência; 

� Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a accionar em situação de emergência; 

� Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a execução de exercícios e 

simulacros que contribuam para uma actuação eficaz de todas as entidades intervenientes nas 

acções de protecção civil;  

� Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que considere mais 

adequadas. 
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� Nos domínios da prevenção e segurança, o SMPC é competente para propor medidas de 

segurança face aos riscos identificados; 

� Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 

� Realizar acções 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 protecção civil; 

� Assegurar a pesquisa, análise, selecção e difusão da documentação com importância para a 

protecção civil; 

� Divulgar a missão e estrutura do SMPC; 

� Recolher a informação pública emanada das comissões e gabinetes que integram o SMPC 

destinada à divulgação pública relativa a medidas preventivas ou situações de acidente grave 

ou catástrofe. 

� Informação actualizada sobre as condições da ocorrência do acidente, as medidas adoptadas 

para fazer face às respectivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das 

acções empreendidas; 

� Apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em situação de emergência; 

� Centros de alojamento; 

 

1.4. COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL 

Missão: 

O Comandante Operacional Municipal é o principal responsável pela coordenação das operações no 

terreno. Deve assegurar que todas as Equipas das Entidades Intervenientes imprescindíveis às 

operações de protecção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente 

grave se articulam entre si, garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em 

cada caso concreto. 

 

Funções e responsabilidades: 
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• Mobilizar os Agentes de Protecção Civil e Entidades Intervenientes necessários à intervenção; 

• Contactar o responsável da FLEXIPOL, no sentido de determinar o ponto de situação no terreno e, 

quais as acções que foram desenvolvidas no âmbito do mesmo; 

• Assumir o comando das operações de mitigação do acidente grave, no terreno e assegurar a 

ligação operacional e a articulação entre as Entidades Intervenientes no âmbito do planeamento, 

assistência, intervenção e apoio técnico ou científico nas áreas do socorro e emergência;  

• Tranmitir informação aos Agentes de Protecção Civil e coordenar as respectivas Equipas no terreno, 

à sua chegada ao local da emergência; 

• Coordenar todas as acções de controlo e mitigação de um acidente grave que entenda como 

necessárias, previstas ou não neste Plano de Emergência; 

• Garantir que seja dada a atenção adequada aos eventuais feridos, decorrentes do acidente ou da 

sua mitigação; 

• Difundir comunicados e avisos às populações;  

• Avaliar a situação e propor ao Director do Plano de Emergência Externo medidas no âmbito da 

solicitação de ajuda a outras entidades distritais. 

• Manter o Director do Plano de Emergência Externo informado das acções que se tenham 

desenvolvido e do estado da Emergência. Pode aconselhar o Director do Plano a declarar o Fim da 

Emergência, quando considerar o sinistro controlado e que a FLEXIPOL (mesmo que com 

limitações) pode retomar a actividade normal; 

 

2. EXECUÇÃO DO PLANO 

Para garantir uma resposta eficaz de protecção das populações face a uma emergência com efeitos no 

exterior da FLEXIPOL, foi desenvolvida uma estrutura organizacional e operacional, representada na 

Figura 1. 

Estruturalmente o P.E.E. é constituído por um Órgão Coordenador e Controlador representado pelo: 

• Director do P.E.E. e pelo Posto de Comando Operacional  

e por Órgãos Operacionais, constituído pelos Agentes de Protecção Civil. 

Constituem ainda órgãos de apoio, planeamento e logística, as entidades intervenientes no Plano, 

representadas na Comissão Municipal de Protecção Civil ou convocadas por esta. 
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Os principais órgãos de decisão são: a Comissão Municipal de Protecção Civil na pessoa do Director do 

Plano, que é o Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, ou um vereador seu substituto e 

o Comandante Operacional Municipal. 

A execução do presente Plano de Emergência depende da coordenação entre os diferentes meios 

anteriormente designados. No terreno, esta coordenação será efectuada por meio do Posto de 

Comando Operacional, que será localizado no Quartel dos Bombeiros Voluntários de S. João da 

Madeira, sito na Zona Industrial da Travessa. O Posto de Comando Operacional será constituído pelo 

COM e por: 

• Comandante de Operações de Socorro – B. V. S. João da Madeira  

• Adjunto para a Segurança – PSP de S. João da Madeira 

• Adjunto para a ligação com outras entidades – representante do SMPC S. João da Madeira 

• Adjunto para as relações públicas – representante da Câmara Municipal de S J Madeira 

 

O Posto de Comando Operacional tem como missão: 

• A recolha e o tratamento operacional das informações; 

• A preparação das acções a desenvolver; 

• A formulação e a transmissão de ordens, directrizes e pedidos; 

• O controlo da execução das ordens; 

• A manutenção das capacidades operacionais dos meios empregues; 

• A gestão dos meios de reserva. 

 

Caso seja necessário solicitar meios de reforço externos ao município, o COM entrará imediatamente 

em contacto com o CDOS de Aveiro e solicitará a presença de meios, quer materiais, quer humanos, 

que considere essenciais para a mitigação de uma emergência. 

Em seguida descrevem-se as decisões e acções a tomar no sentido de debelar de forma rápida e eficaz 

os efeitos de um acidente grave ou catástrofe com origem nas instalações da FLEXIPOL. 
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2.1. FASE DE EMERGÊNCIA 

Ao receber uma mensagem de ocorrência de um Acidente Grave, com origem nas instalações da 

FLEXIPOL, o Director do P.E.E. entrará imediatamente em contacto com o COM e informá-lo-á quanto 

a: 

• Natureza do Acidente Grave (Incêndio, Explosão de Reservatório sob Pressão, dispersão de nuvem 

tóxica) 

• Danos e/ou vítimas previstos 

• Acções desenvolvidas pela FLEXIPOL 

 

O Presidente da Câmara convoca a CMPC, que de imediato dá orientações no sentido de se iniciar o 

aviso às populações. Mobiliza ainda um membro do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas do 

município, para se dirigir ao Posto de Comando Operacional. 

O COM desenvolve as acções necessárias à implantação do Posto de Comando Operacional, no Quartel 

dos Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira e dá indicações aos Agentes de Protecção Civil sobre 

o local para onde se devem dirigir e as suas funções. 

Os elementos dos Agentes de Protecção Civil que constituem o PCO deslocam-se para o Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira. 

O Director do P.E.E. solicitará à FLEXIPOL a presença do Representante do Estabelecimento, na 

Comissão Municipal de Protecção Civil. 

De um modo geral, as principais decisões e acções a desenvolver serão: 

• Informar as populações sobre as situações de risco e aconselhá-las sobre os comportamentos de 

prevenção a tomar durante a emergência; 

• Promover e coordenar a actuação dos meios de socorro, busca e salvamento; 

• Promover a evacuação de feridos e doentes para locais de tratamento; 

• Assegurar a manutenção da lei e da ordem, salvaguarda do património e garantia da circulação nas 

vias de acesso necessárias aos meios de socorro e evacuação; 

 

A fase de emergência caracteriza-se pelas acções de resposta tomadas e desenvolvidas nas primeiras 

horas após um acidente grave designadamente: 

• Socorro e salvamento; 
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• Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e meios indispensáveis à 

minimização das consequências de um acidente grave com origem na Flexipol, nomeadamente as 

que tenham impacto nas pessoas e no ambiente; 

• Coordenar e promover a evacuação de zonas de sinistro, procedendo a deslocamentos, 

alojamentos/realojamentos de populações, e inerentes acções de assistência (agasalhos, 

alimentação e reunião de famílias); 

• Informar o CDOS da situação e solicitando os apoios e meios de reforço necessários; 

• Promover as acções de mortuária adequadas à situação; 

• Reabilitar, mesmo que precariamente, os serviços essenciais. 

 

Embora cada situação seja particular, em função do número de vítimas, condições meteorológicas, 

nível de danos, corte de acessos e serviços públicos afectados pela emergência, podem-se definir um 

conjunto de acções a tomar no início da actuação, para cada tipologia de Acidente. 

 

2.1.1. Danos e efeitos provocados por Incêndios 

No caso de um acidente grave cujos efeitos se traduzam em níveis de radiação perigosos para as 

populações vizinhas da FLEXIPOL ou cujos efeitos tenham provocado focos de incêndio em edifícios de 

habitação e instalações vizinhos da FLEXIPOL, serão accionados os Bombeiros Voluntários de S. João da 

Madeira. 

A partir do PCO, o COM dará instruções aos Bombeiros de S. João da Madeira, para deslocar as suas 

equipas para proteger as edificações vizinhas da radiação dos incêndios, efectuar as operações de 

busca e salvamento às populações que se encontrem isoladas ou em perigo no interior dos edifícios 

sinistrados, combater os diversos incêndios que tenham ocorrido na envolvente da FLEXIPOL e apoiar as 

Equipas de Emergência deste estabelecimento e das unidades industriais vizinhas que tenham sido 

afectadas na debelação do acidente grave. 

Assim, a actuação do Plano de Emergência Externo tem dois objectivos: por um lado salvar e proteger 

pessoas que tenham sido afectadas ou possam vir a ser afectadas por danos provocados pela radiação 

térmica ou os fumos tóxicos decorrentes do incêndio. Por outro lado pretende-se identificar e controlar 

outros riscos para as pessoas, que possam advir do incêndio, nomeadamente a exposição e inalação de 

gases tóxicos da combustão de espumas, por parte de pessoas localizadas em áreas que se encontrem 

na direcção do vento. 
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O COM definirá em conjunto com o comandante da PSP de S. João da Madeira, um perímetro de 

segurança de modo a limitar o acesso ao local do sinistro, apenas aos meios que tenham sido 

mobilizados. A PSP sinalizará a área e, disponibilizará os efectivos necessários para condicionar o 

trânsito nas imediações da FLEXIPOL e da zona afectada. 

Quando o plano de socorro a vítimas estiver implementado e se verificar que as estruturas danificadas 

pelos incêndios não provocam riscos para a segurança, o COM informará esta situação ao Director do 

Plano para que seja dado o Fim da Fase de Emergência e para que se possam processar as acções de 

Reabilitação. 

 

2.1.2. Efeitos provocados por nuvens de gases tóxicos 

Embora o estudo de avaliação de consequências de acidentes graves indique que as nuvens de TDI ou 

gases de combustão têm uma probabilidade muito baixa de causar danos irreversíveis para a saúde ou 

a morte, uma vez que os modelos de dispersão indicam que a nuvem se desloca na direcção do vento, 

não permanecendo tempo suficiente para que as doses inaladas pelas pessoas possam produzir efeitos 

graves para a saúde, a população percepcionará a presença destes agentes químicos. Assim, para evitar 

o pânico ou efeitos nocivos para a saúde das populações, que ainda assim poderão sofrer, em função 

do seu estado físico e do tempo a que estão expostas às concentrações tóxicas, o Plano de Emergência 

Externo será activado com o objectivo de garantir a segurança das populações. 

No caso de um acidente grave envolvendo a libertação de Isocianato (TDI) serão accionados os 

Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira. Os seus elementos dirigir-se-ão junto da zona industrial 

da Devesa Velha, de modo a informar as populações da ocorrência, recomendando que permaneçam 

no interior de edifícios e tomem as medidas de segurança necessárias (fechar portas e janelas e não 

utilizar aparelhos de Ar Condicionado) e a garantir a segurança de pessoas desprotegidas. 

A situação de emergência deverá ser divulgada à população através dos meios de comunicação social e 

dos meios definidos no Plano Municipal de Emergência, nomeadamente rádios locais: Rádio Regional 

Sanjoanense e Informedia. 

 

No Teatro de Operações o COM analisará e acompanhará a evolução do sinistro, nomeadamente a 

monitorização a dispersão da nuvem tóxica, mediante a verificação da velocidade e direcção do vento, 

dando instruções aos Agentes de Protecção Civil, para garantir a protecção das populações nas zonas 

que sejam ou se preveja que venham a ser afectadas pela mesma.  

O COM dará instruções aos Bombeiros de S. João da Madeira, para deslocarem as suas equipas às áreas 

potencialmente afectadas, para verificarem a presença de eventuais feridos ou apoiar a evacuação de 

pessoas expostas à nuvem tóxica, para um local seguro. 



 

 

Data: Out-10 PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO – FLEXIPOL Pág. 23 

 

Se houver ou se prever a existência de feridos graves, o COM contactará o INEM, para prestar auxílio 

imediato e encaminhar os mesmos para as unidades hospitalares. 

Para apoio nas acções de controlo de derrames de TDI, o Comandante Operacional Municipal poderá 

solicitar a presença dos meios da Brigada de Ambiente do Posto Territorial da Guarda Nacional 

Republicana de Santa Maria da Feira. 

O COM poderá também solicitar a ajuda do Corpo de Bombeiros de Vila da Feira e através do CDOS de 

Aveiro. 

Quando o COM verifique não existir risco de se produzirem novos incidentes, informará esta situação 

ao Director do Plano para que seja dado o Fim da Fase de Emergência e para que se possam processar 

as acções de Recuperação. 

 

2.1.3. Danos provocados por Explosões 

No caso de um acidente grave provocado pela Explosão de um reservatório de Propano da FLEXIPOL, 

com formação de projécteis que tenham provocado danos graves em infra-estruturas ou provocado 

directa ou indirectamente feridos ou mortos, o COM dirige-se imediatamente para o PCO, onde avaliará 

os danos provocados pela explosão. 

No caso de danos provocados por uma Explosão, a actuação do Plano de Emergência Externo tem dois 

objectivos: por um lado salvar e proteger pessoas que tenham sido soterradas ou feridas por destroços 

ou projécteis decorrentes da explosão. Por outro lado pretende-se identificar e controlar outros riscos 

para as pessoas e bens que possam advir da explosão, nomeadamente, danos nas habitações e 

instalações vizinhas da FLEXIPOL. 

Nesta situação, serão mobilizados os Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira e a PSP de S. João 

da Madeira. Os seus elementos devem dirigir-se para o PCO. A instalação ou área onde foram 

encontrados destroços é constituída a Zona de Sinistro, sendo o PCO constituído junto dos locais onde 

ocorreram maiores danos. 

O COM definirá em conjunto com o comandante da PSP de S. João da Madeira, um perímetro de 

segurança de modo a limitar o acesso ao local do sinistro, apenas aos meios que tenham sido 

mobilizados. A PSP sinalizará a área e, disponibilizará os efectivos necessários para condicionar o 

trânsito nas imediações da FLEXIPOL e da zona afectada. 

Em seguida, o COM dirigir-se-á ao local da emergência, acompanhado pelos seus assessores e inicia de 

imediato uma pesquisa pelas zonas afectadas para detectar danos estruturais graves, pessoas feridas 

ou soterradas ou, eventuais incêndios que tenham deflagrado. Todas as situações serão reportadas ao 

Director do P.E.E. 
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O Director do P.E.E. poderá decretar a Evacuação Geral da Zona do Sinistro, se verificar que a presença 

de pessoas nos locais afectados poderá pôr em risco as suas vidas devido à existência de danos 

estruturais graves ou, que a sua presença possa prejudicar as acções de socorro e controlo do sinistro. 

Nesta situação deverá informar o COM, de modo a estabelecer um Ponto de Concentração e iniciar as 

acções de evacuação, de acordo com os respectivos Procedimentos. 

 

A partir do PCO, o COM definirá um Plano de Actuação e dará instruções aos Bombeiros Voluntários 

presentes, para prestar auxílio nas operações de socorro: 

• Desencarcerar e libertar pessoas soterradas em escombros 

• Auxílio a vítimas e encaminhamento para unidades hospitalares próximas 

• Combate a eventuais incêndios 

 

Se as instalações de energia eléctrica ou de gás tiverem sido afectadas, o COM solicitará presença de 

um piquete de urgência da respectiva companhia gestora da infra-estrutura, para efectuar o corte de 

Energia / Gás nas zonas em risco. 

Se houver feridos graves, o COM contactará o INEM, para prestar auxílio imediato e encaminhar os 

mesmos para as unidades hospitalares. 

As Equipas que não tenham funções de socorro atribuídas farão uma inspecção às áreas danificadas 

pelos efeitos da explosão ou dos projécteis, para verificar se estes danos constituem risco de derrocada, 

pondo em causa a segurança das pessoas. Neste caso, todas as áreas e estruturas perigosas serão 

assinaladas e o seu acesso vedado por meio de pilaretes e fitas sinalizadoras ou barreiras. 

Se for necessário, o Director do P.E.E. contactará o LNEC, no sentido de solicitar a presença de um 

técnico para verificar o grau de danos e o nível de segurança e resistência de estruturas. 

Quando o plano de socorro a vítimas estiver implementado e se verificar que as estruturas danificadas 

não provocam riscos para a segurança, o COM informará esta situação ao Director do Plano para que 

seja dado o Fim da Fase de Emergência e para que se possam processar as acções de Recuperação. 

 

2.2. FASE DE REABILITAÇÃO 

Quando o sinistro tiver sido completamente dominado e já não existir risco de se produzirem novos 

incidentes que afectem as populações o pessoal ou as instalações da FLEXIPOL e outras instalações 

vizinhas, o COM informará esta situação ao Director do P.E.E. Este decretará o Fim da Fase de 

Emergência. 
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Uma vez finalizada a emergência os membros dos diferentes Agentes de Protecção Civil recolherão o 

material utilizado e os respectivos Chefes informarão por escrito o Director do Plano do estado do material 

(equipamentos deteriorados, equipamentos que devem ser substituídos, como por exemplo, extintores, 

mangueiras, etc.). 

As decisões a tomar e as medidas de recuperação após a Fase de Emergência serão diferentes para cada 

tipologia do Acidente e, dependerão igualmente do nível de danos e da gravidade da Emergência.  

De um modo geral, as principais decisões e acções a desenvolver serão: 

• Promover as medidas necessárias à urgente normalização da vida das populações atingidas, 

procedendo ao restabelecimento rápido das infra-estruturas e dos serviços públicos e privados 

essenciais (abastecimento de água, energia, comunicações e acessos); 

• Promover o regresso das populações desalojadas ou evacuadas; 

• Promover a inspecção de edifícios e estruturas; 

• Promover a demolição, desobstrução e remoção de destroços a fim de restabelecer a circulação e 

evitar o perigo de desmoronamentos; 

• Promover a avaliação e quantificação dos danos pessoais e materiais, com o objectivo de obter 

informações destinadas a apoiar as actividades das forças de intervenção, a determinar prioridades 

quanto ao restabelecimento das vias de circulação e das redes públicas essenciais e, ainda, a 

estimar os prejuízos causados pela emergência; 

• Elaborar relatórios e proceder ao controle dos meios e subsídios a conceder. 

 
As decisões a tomar e as medidas de recuperação após a Fase de Emergência dependerão do nível de 

danos e da gravidade da Emergência.  

 
No caso de danos em infra-estruturas, nos edifícios de habitação e instalações vizinhas da 

FLEXIPOL quer por efeitos de sobrepressão quer por radiação, a fase de Reabilitação consiste na 

retoma da actividade e retorno das pessoas aos locais anteriormente ocupados, com o máximo de 

brevidade possível. 

O COM coordenará as acções dos Bombeiros. As acções de reabilitação dos edifícios e das instalações 

vizinhas da FLEXIPOL consistem em: 

• Transporte de materiais e destroços, para um local definido pelo COM; 

• Limpeza do pavimento com pás ou outros utensílios; 

• Avaliação dos danos por parte de técnicos do LNEC (caso tenham sido mobilizados); 
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• Encaminhamento de matérias para Empresas de Tratamento de Resíduos 

 

Após terem sido garantidas as condições de limpeza e segurança da estrada e dos acessos à FLEXIPOL 

e, após a confirmação das mesmas por parte da Polícia de Segurança Pública de S. João da Madeira, 

será reposta a circulação. 

 

2.2.1. Reposição da Normalidade 

Assim que tenham terminado todas as operações de Reabilitação, o Director do P.E.E. e o COM, e o 

S.M.P.C. reúnem-se com a Comissão Municipal de Protecção Civil, procedem à avaliação e quantificação 

dos danos pessoais e materiais e estimam os prejuízos causados pela emergência. 

Se o COM verificar que existem zonas que ainda apresentam um risco remanescente, estas serão 

assinaladas e o seu acesso vedado por meio de pilaretes e fitas sinalizadoras ou barreiras. Para resolver 

estas situações pontuais, o COM, os seus assessores e os técnicos que entretanto tenham sido 

mobilizados, deverão estabelecer um Plano de Intervenção ou reabilitação, no sentido de debelar 

eficazmente estas situações. 

No mais curto espaço de tempo deverão ser garantidas as condições de segurança para que as pessoas 

afectadas possam regressar às suas casas. Caso não seja possível, o Director do Plano accionará todos 

os mecanismos necessários para garantir habitações temporárias e bens de primeira necessidade às 

pessoas desalojadas ou cujos seus bens tenham sido afectados pelo sinistro. 

 

2.3. ZONA DE INTERVENÇÃO 

As zonas de intervenção configuram-se como áreas circulares, de amplitude variável e adaptadas às 

circunstâncias e à configuração do terreno, podendo compreender zonas de sinistro, zonas de apoio, 

zonas de concentração e reserva e zonas de recepção de reforços. As zonas de sinistro e de apoio são 

constituídas nas áreas consideradas de maior perigo. As zonas de apoio e as zonas de concentração e 

reserva podem sobrepor-se em caso de necessidade. 

Tendo como base a localização geográfica da FLEXIPOL e os alcances de consequências de Acidentes 

Graves e as áreas vulneráveis da respectiva envolvente, serão pré-definidas e constituídas as distintas 

Zonas. 

 

Zona de Sinistro (ZS) 
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A zona de sinistro (ZS) é o local onde se desenvolve a ocorrência, de acesso restrito, onde se encontram 

exclusivamente os meios necessários à intervenção directa, sob a responsabilidade exclusiva do PCO, 

dentro do perímetro de segurança estabelecido. 

As Zonas de Sinistro consideradas integram, as áreas mais fortemente afectadas pelos Acidentes 

Graves, sendo as seguintes: 

 

• ZS1 – Zona Industrial da Devesa Velha, constituída pelas áreas ocupadas pelos estabelecimentos 

industriais existentes na envolvente da FLEXIPOL.  

• ZS2 – Aglomerados populacionais e município de São João da Madeira. Esta zona pode ser 

constituída pelos aglomerados populacionais de S. Roque e Igreja a Sudeste e, Fundões e Alto do 

Moroico a Sul ou pelo município de S. João da Madeira (em função dos efeitos químicos da 

passagem de uma nuvem de vapores de TDI ou de fumos tóxicos de um incêndio com blocos de 

espuma e, das condições meteorológicas). 

 

Zona de Apoio (ZA) 

A Zona de Apoio (ZA) é uma zona adjacente à ZS, 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. 

A Zona de Apoio pré-definida para a execução do presente Plano localiza-se na Rua das Comunidades 

(atrás da Sanjotec) em São João da Madeira. 

 

 

Zona de concentração e reserva (ZCR) 

A zona de Concentração e Reserva (ZCR) 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 concentrações e trocas de recursos 

pedidos pelo PCO. 

A zona de Concentração e Reserva pré-definida para a execução do presente Plano localiza-se no 

Antigo Quartel dos Bombeiros sito no Largo Conde Dias Garcia em São João da Madeira. 

 

Zona de Recepção de Reforços (ZRR) 
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A Zona de Recepção de Reforços é uma zona de controlo e apoio logístico, sob a responsabilidade do 

PCO, para onde se dirigem, os meios de reforço e apoio logístico distrital, para efeitos de controlo e 

atribuição das Zonas de Sinistro onde irão desenvolver os trabalhos. 

A zona de Recepção de Reforços pré-definida para a execução do presente Plano localiza-se no 

Pavilhão das Travessas sito na Rua do Grupo Patriótico Sanjoanense em São João da Madeira. 
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3. ACTUAÇÃO DE AGENTES, ORGANISMOS E ENTIDADES 

Durante uma Emergência Externa, os Agentes de Protecção Civil serão coordenados pelo COM que 

recebe ordens do Director do Plano. Todas as decisões tomadas por este elemento serão apoiadas pelos 

representantes dos Agentes de Protecção, durante briefings de planeamento a realizar no Posto de 

Comando Operacional. 

É obrigação da Estrutura de Coordenação, divulgar por todos os agentes em razão da ocorrência e do 

estado de prontidão, informações de carácter estratégico essencial à componente de comando 

operacional táctico. 

As Entidades de Apoio cuja colaboração possa vir a ser necessária na mitigação de um acidente grave 

ou nas medidas de reabilitação, serão convocadas pelo Director do P.E.E. e, dirigem-se ao Posto de 

Comando Operacional, à Zona de Apoio ou à Zona de Sinistro de acordo com indicações do mesmo. No 

local, os representantes das Entidades de Apoio colaboram com o COM. 

 

3.1. MISSÃO DOS AGENTES DE PROTECÇÃO CIVIL 

O princípio da unidade de comando, determina que todos os agentes actuam, no plano 

operacional, articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da respectiva dependência 

hierárquica e funcional. 

Do artigo 46º. da Lei de Bases de Protecção Civil (Lei nº 27/2006, de 3 de Julho), são agentes de 

protecção civil do município e no âmbito deste Plano: 

• O corpo de Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira; 

• A PSP de S. João da Madeira; 

• A Guarda Nacional Republicana de Santa Maria da Feira (cuja área de actuação inclui S. João da 

Madeira); 

• O INEM; 

• O Centro de Saúde de S. João da Madeira; 

• O Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga; 

• O Núcleo de S. João da Madeira da Cruz Vermelha; 
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A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com as demais Entidades intervenientes e de 

harmonia com o seu estatuto próprio, funções de protecção civil nos domínios da intervenção, apoio, 

socorro e assistência sanitária e social. 

Às entidades a seguir mencionadas é solicitada cooperação com os agentes de protecção civil acima 

mencionados: 

• Junta de Freguesia do Município de S. João da Madeira; 

• Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira; 

• Agrupamento de Escuteiros; 

• Agrupamento Vertical da Escola E B 2,3; 

• Agrupamento Vertical da Escola Secundária Oliveira Júnior. 

 

Os agentes de Protecção Civil e as instituições atrás mencionados, e sem prejuízo das suas estruturas de 

direcção, comando e chefia, articulam-se operacionalmente nos termos do Sistema Integrado de 

Operações de Protecção e Socorro (SIOPS). 

O SIOPS (D.L 134/2006 de 25 de Julho) é o conjunto de estruturas, de normas e procedimentos que 

asseguram que todos os agentes de protecção civil actuam, no plano operacional, articuladamente sob 

um comando único, sem prejuízo da respectiva dependência hierárquica e funcional. 

Em seguida apresentam-se as Missões dos Agentes de Protecção Civil.  
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Agente de 
Protecção 

Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Bombeiros 

Voluntários de 

S. João da 

Madeira 

• A prevenção e o combate a incêndios. 

• O salvamento, socorro e transporte de 
acidentados e doentes, incluindo a 
urgência pré-hospitalar. 

• O socorro às populações, em caso de 
incêndios, inundações, desabamentos e, 
de um modo geral, em todos os 
acidentes. 

• Gere o material de socorro e salvamento e 
combate a incêndio e informa sobre a 
necessidade de solicitar material extra 
municipal. 

• Intervenções técnicas necessárias, dentro 
das suas capacidades. 

• Colaboram com as Equipas de 
Emergência da FLEXIPOL nas 
acções de rescaldo (em caso de 
incêndio) e recolha de substâncias 
perigosas. 

• Colaboram nas acções de 
reabilitação das Zonas de Sinistro, 
nomeadamente: 

� Remoção de derrames de TDI 
em pavimentos 

� Transporte de materiais e 
destroços removidos de 
pavimentos, para um local 
definido pelo Serviço 
Municipal de Protecção Civil 

� Limpeza de pavimentos com 
pás ou outros utensílios 

• Apoiam as operações de 
Encaminhamento dos materiais 
decorrentes de um acidente para 
Empresas de Tratamento de 
Resíduos. 

• Colaboram em todas as acções 
que conduzam a uma imediata 
intervenção, potenciando a 
reposição da normalidade. 

• Colaboram com os Serviços de 
Saúde do Município, nas acções 
de mortuária nas suas áreas de 
intervenção ou em reforço. 

• Fornecem ao PCO informação 
sobre qualquer alteração que 
ocorra nos respectivos meios, 
recursos e capacidades de 
intervenção. 
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Agente de 
Protecção 

Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Polícia de 

Segurança 

Pública de S. 

João da 

Madeira 

• Garante a ordem e a tranquilidade 
públicas e a segurança e a protecção das 
pessoas e dos bens, na Zona de 
Intervenção, salvaguardando a actuação 
de outras entidades e organismos 
operacionais. 

• Colabora com o Comandante Operacional 
Municipal, de modo a garantir o controlo 
de tráfego nas imediações da área do 
sinistro ou o controlo da ordem pública. 

• Define um perímetro de segurança de 
modo a limitar o acesso ao Teatro de 
Operações, apenas aos meios que tenham 
sido mobilizados. 

• Apoia as acções de Evacuação e 
Movimentação de Populações para Zonas 
de Concentração e Apoio e garantir a 
segurança das mesmas. 

• Desenvolve acções de Escolta e segurança 
de meios dos bombeiros e entidades 
intervenientes no Teatro de Operações ou 
em deslocamento para as operações. 

• Protege, socorre e auxilia os cidadãos e 
defender e preservar os bens que se 
encontrem em situações de perigo, por 
causas provenientes do acidente grave ou 
catástrofe. 

• Garante a segurança de estabelecimentos 
públicos (estabelecimentos de ensino, 
instalações sanitárias, unidades 
hospitalares e de saúde) e outras infra-
estruturas sensíveis, das zonas evacuadas 
e das Zonas de Concentração e Reserva,  
contra actos de saque. 

• Colabora nas acções de Aviso às 
Populações, nomeadamente através de 
transmissões de emergência, ou em 
eventual serviço de estafetas como meio 
de ligação. 

• Garante a ordem e a 
tranquilidade públicas e, a 
segurança e a protecção das 
pessoas e dos bens, na Zona de 
Intervenção, salvaguardando a 
actuação de outras entidades e 
organismos operacionais. 

• Garante a segurança de 
estabelecimentos públicos 
(estabelecimentos de ensino, 
instalações sanitárias, unidades 
hospitalares e de saúde) e outras 
infra-estruturas sensíveis, das 
zonas evacuadas e dos locais de 
recepção de deslocados. 

• Coordena as acções de pesquisa 
de desaparecidos, promovendo a 
organização do CENTRO DE 
PESQUISA DE DESAPARECIDOS. 

• Colabora nas acções de 
mortuária, recolhendo e 
guardando os espólios de 
falecidos, e informando o CENTRO 
DE PESQUISA DE 
DESAPARECIDOS. 

 

O Centro de Pesquisa de Desaparecidos é 
entendido como um serviço criado no 
âmbito do presente Plano, para procurar 
pessoas desaparecidas e ajudar as famílias 
de pessoas desaparecidas na identificação 
do seu paradeiro. 
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Agente de 
Protecção 

Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

INEM 

• Coordena todas as actividades 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 avançadas 
e hospitais de campanha; 

• Triagem e o apoio psicológico a prestar às 
vítimas no local da ocorrência, com vista à 
sua estabilização emocional e posterior 
referenciação para as entidades 
adequadas. 

 

Cruz 

Vermelha 

Portuguesa – 

Núcleo de S. 

João da 

Madeira (CVP) 

• Executa acções nos domínios de 
intervenção, apoio, socorro e assistência 
sanitária e social, de acordo com o seu 
estatuto próprio e em coordenação com 
as demais Entidades intervenientes no 
Plano. 

• Colabora com a evacuação de feridos, o 
transporte de desalojados e ilesos e a 
instalação de Zonas de Concentração e 
Reserva. 

• Colabora com a coordenação do 
transporte de cadáveres, em articulação 
com as autoridades de saúde. 

• Presta apoio psicossocial, através de 
equipas de psicólogos e de equipas 
voluntárias. 

• Colabora na distribuição de roupas e 
alimentos às populações evacuadas. 

• Executa acções nos domínios de 
intervenção, apoio, socorro e 
assistência sanitária e social. 

• Colabora com a evacuação de 
feridos, o transporte de 
desalojados e ilesos e a instalação 
de Zonas de Concentração e 
Reserva. 

• Colabora com o transporte de 
cadáveres, em articulação com as 
autoridades de saúde. 

• Presta apoio psicossocial, através 
de equipas de psicólogos e de 
equipas voluntárias. 

• Colabora na distribuição de 
roupas e alimentos às populações 
evacuadas. 
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Agente de 
Protecção 

Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Delegado de 

Saúde 

• Assegura uma permanente articulação 
com os serviços de saúde do município 
com vista a garantir a máxima assistência 
médica possível nas instalações dos 
mesmos. 

• Garante em todas as unidades de saúde, 
que se encontrem operativas na área do 
município uma reserva estratégica de 
camas disponíveis para encaminhamento 
de vítimas. 

• Garante um reforço adequado de 
profissionais de saúde em todas as 
unidades de saúde (Centro de Saúde de S. 
João da Madeira e Centro Hospitalar de 
Entre Douro e Vouga). 

• Coordena as acções de cuidados de saúde 
primários; 

• Colabora e reforça as acções de prestação 
de cuidados de saúde e socorro nos 
postos de triagem de campanha; 

• Colabora nas acções de prestação de 
cuidados de saúde hospitalares. 

• Promove em conjunto com as 
instituições e serviços de 
segurança social, a continuidade 
da assistência médica, sanitária e 
psicossocial. 

• Propõe acções de vacinação nas 
populações afectadas e 
consideradas de risco. 

• Faz um diagnóstico no que 
respeita a saúde pública da 
população afectada e do meio 
que a rodeia. 

• Sugere e implementa medidas 
adequadas para recuperação das 
irregularidades encontradas e 
manutenção da boa saúde 
pública. 

• Organiza o inventário das 
instituições e serviços de saúde e 
recolhe toda a informação 
necessária à adequação dos 
equipamentos de saúde aos 
cuidados a prestar. 
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Agente de 
Protecção 

Civil 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Centro de 

Saúde de S. 

João da 

Madeira 

• Garante as acções de prestação de 
cuidados de saúde primários de feridos 
evacuados da Zona de Sinistro. 

• Assegura o funcionamento dos serviços 
de urgência regulares, no seu âmbito. 

• Colabora nas acções de Serviços 
Mortuários com o Delegado de Saúde do 
município, no estabelecimento de 
condições sanitárias dos locais de reunião 
de mortes ou morgues provisórias. 

• Promove a continuidade da 
assistência médica, sanitária e 
psicossocial; 

• Garante as acções de prestação de 
cuidados de saúde primários de 
feridos evacuados da Zona de 
Sinistro.  

• Colabora com o Delegado de 
Saúde no diagnóstico que respeita 
à saúde pública da população 
afectada e do meio que a rodeia. 

• Colabora com o Delegado de 
Saúde na implementação de 
medidas adequadas para 
recuperação das irregularidades 
encontradas e manutenção da 
boa saúde pública. 

• Colabora nas acções de Serviços 
Mortuários com o Delegado de 
Saúde do município, no 
estabelecimento de condições 
sanitárias dos locais de reunião de 
mortes ou morgues provisórias. 

Centro 

Hospitalar de 

Entre Douro e 

Vouga 

• Garante as acções de prestação de 
cuidados de saúde emergentes de feridos 
evacuados da Zona de Sinistro. 

• Colabora com o INEM prevendo a 
cedência ou partilha das instalações e 
equipamento, de modo a garantir a 
máxima assistência médica possível; 

• Assegura o funcionamento dos serviços 
de Urgência regulares das suas Unidades; 

• Promove a continuidade da 
assistência médica. 

• Garante as acções de prestação de 
cuidados de saúde necessários aos 
feridos evacuados da Zona de 
Sinistro. 

• Colabora nas acções de Serviços 
Mortuários com o Delegado de 
Saúde do município. 

Guarda 

Nacional- 

Republicana 

de Santa 

Maria da Feira 

• Assegura a disponibilidade dos meios e 
recursos da Brigada de Ambiente. 

• Colabora nas acções de controlo do 
acidente grave, nomeadamente através 
de acções de remoção de derrames de TDI 
em pavimentos. 

• Colabora nas acções de 
reabilitação das Zonas de Sinistro, 
nomeadamente através de acções 
de remoção de derrames de TDI 
em pavimentos. 

• Colabora no Transporte de 
materiais e destroços removidos 
de pavimentos, para um local 
definido pelo Serviço Municipal de 
Protecção Civil. 
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3.2. MISSÃO DOS ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO 

Durante a Fase de Emergência ou de Reabilitação o COM poderá contar com um conjunto de 

Organismos e Entidades de Apoio para executar diversas acções de controlo de um Acidente Grave ou 

catástrofe. Em seguida descrevem-se algumas dessas entidades e a sua missão. 

Organismo 

Ent. de Apoio 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Associação 

Humanitária 

dos Bombeiros 

Voluntários de 

S. João da 

Madeira 

• Disponibiliza meios, recursos e pessoal 
para a efectiva montagem dos meios na 
Zona de Intervenção. 

• Apoia logisticamente as operações, nas 
Zonas de Apoio, Concentração e Reserva, 
garantindo meios materiais de 
alimentação e zonas de repouso dos 
corpos de Bombeiros e demais entidades 
intervenientes no Plano. 

• Disponibiliza meios, recursos e 
pessoal para a efectiva montagem 
dos meios na Zona de 
Intervenção. 

• Apoia logisticamente as 
operações, nas Zonas de Apoio, 
Concentração e Reserva, 
garantindo meios materiais de 
alimentação e zonas de repouso 
dos corpos de Bombeiros e 
demais entidades intervenientes 
no Plano. 

Santa Casa da 

Misericórdia de 

S. João da 

Madeira 

• Reforça a capacidade de prestação de 
cuidados de saúde e assistencia social. 

• Disponibiliza as suas instalações para 
diversos fins de assistência humanitária e 
apoio logístico às populações afectadas 
pelo acidente grave ou catástrofe. 

• Colabora com o fornecimento de 
alimentação e agasalhos aos desalojados. 

• Colabora nas acções de gestão de 
Centros de Alojamento de Populações, de 
bem estar das populações, e na 
distribuição de bens, roupas e agasalhos. 

• Colabora no sistema de recolha de 
donativos. 

• Reforça a capacidade de 
prestação de cuidados de saúde e 
assistencia social. 

• Disponibiliza as suas instalações 
para diversos fins de assistência 
humanitária e apoio logístico às 
populações afectadas pelo 
acidente grave ou catástrofe. 

• Planeia o fornecimento de 
alimentação e agasalhos aos 
desalojados. 

• Colabora nas acções de gestão de 
Centros de Alojamento de 
Populações, de bem estar das 
populações, e na distribuição de 
bens, roupas e agasalhos. 

• Colabora no sistema de recolha 
de donativos. 
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Organismo 

Ent. de Apoio 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Agrupamento 

de Escuteiros 

• Colabora na recepção, selecção e 
encaminhamento dos Voluntários, sob a 
Coordenação da CMPC. 

• Colabora nas acções de apoio às 
Comunicações, nomeadamente através 
da organização de um serviço de 
estafetas como meio de ligação entre as 
Zonas de Intervenção, e as Zonas de 
Apoio, Concentração e Reserva e de 
Apoio às Populações. 

• Colabora com o fornecimento de 
alimentação e agasalhos aos desalojados, 
em coordenação com as Instituições de 
Solidariedade Social. 

• Colabora nas acções de apoio às 
populações, e na distribuição de bens, 
roupas e agasalhos. 

• Planeia o fornecimento de 
alimentação e agasalhos aos 
desalojados, em coordenação 
com as Instituições de 
Solidariedade Social. 

• Colabora nas acções de apoio às 
populações, e na distribuição de 
bens, roupas e agasalhos. 

• Colabora nas acções de pesquisa 
de desaparecidos, com a 
coordenação da Polícia de 
Segurança Pública. 

Agrupamento 

Vertical da 

Escola E B 2,3 

Agrupamento 

Vertical da 

Escola 

Secundária 

Oliveira Júnior 

• Disponibilizam as suas instalações para 
diversos fins de assistência humanitária e 
apoio logístico às populações afectadas 
pelo acidente grave ou catástrofe, 
nomeadamente através da . 

• Colaboram nas acções de gestão de 
Centros de Alojamento de Populações, de 
bem estar das populações, e na 
distribuição de bens, roupas e agasalhos 

• Colaboram com o fornecimento de 
alimentação e agasalhos aos desalojados, 
em coordenação com as Instituições de 
Solidariedade Social. 

• Colaboram nas acções de apoio às 
populações, e na distribuição de bens, 
roupas e agasalhos. 

• Disponibilizam as suas instalações 
para diversos fins de assistência 
humanitária e apoio logístico às 
populações afectadas pelo 
acidente grave ou catástrofe, 
nomeadamente através da . 

• Colaboram nas acções de gestão 
de Centros de Alojamento de 
Populações, de bem estar das 
populações, e na distribuição de 
bens, roupas e agasalhos 

• Colaboram com o fornecimento 
de alimentação e agasalhos aos 
desalojados, em coordenação 
com as Instituições de 
Solidariedade Social. 

• Colaboram nas acções de apoio às 
populações, e na distribuição de 
bens, roupas e agasalhos. 
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Organismo 

Ent. de Apoio 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Radioamadores 

• Colaboram nas acções de apoio às 
Comunicações, nomeadamente através 
da organização de um serviço de meios 
alternativos de comunicação entre as 
Zonas de Intervenção, e as Zonas de 
Apoio, Concentração e Reserva e de 
Apoio às Populações. 

• Participam em postos fixos e móveis de 
comunicações, organizados numa escala 
que garanta um serviço permanente, de 
acordo com as capacidades dos seus 
equipamentos. 

 

FLEXIPOL 

• Colabora com a Direcção do Plano, 
designadamente ao nível da assessoria 
de segurança química junto da Comissão 
Municipal de Protecção Civil. 

• Fornece ao PCO informação sobre 
qualquer alteração que ocorra na 
evolução do acidente grave, os 
respectivos meios, recursos e capacidades 
de intervenção. 

• Colabora com os Agentes de 
Protecção Civil nas acções de 
rescaldo (em caso de incêndio) e 
recolha de substâncias perigosas. 

• Colabora nas acções de 
reabilitação das Zonas de Sinistro, 
nomeadamente: 

� Remoção de derrames de TDI 
em pavimentos 

� Transporte de materiais e 
destroços removidos de 
pavimentos, para um local 
definido pelo Serviço 
Municipal de Protecção Civil 

EDP 

• Assegura a constituição equipas de 
Piquetes de Emergência para efectuar o 
corte de Energia nas zonas em sinistro, 
nos casos em que as instalações de 
energia eléctrica tiverem sido afectadas 
e, apresentem risco para a população ou 
para os agentes de protecção civil ou 
entidades intervenientes, no Teatro de 
Operações. 

• Assegura a manutenção e o 
restabelecimento do fornecimento de 
Energia Eléctrica. 

• Assegura a constituição de 
equipas de reparação expedita 
das redes de transformação e 
distribuição de energia eléctrica, 
de acordo corn o plano de 
prioridades elaborado pelo 
Director do Plano. 

• Garante a permanencia de 
equipas de técnicos necessários à 
avaliação dos danos e decisäo 
sobre as medidas imediatas a 
tomar, ern ordem a reduzir os 
riscos e restabelecer a 
normalidade. 
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Organismo 

Ent. de Apoio 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

Lusitânia Gás 

• Assegura a constituição equipas de 
Piquetes de Emergência para efectuar o 
corte de Gás nas zonas em risco, nos 
casos em que as condutas de gás tiverem 
sido afectadas. 

• Assegura a constituição de 
equipas de reparação expedita 
das redes de transformação e 
distribuição de energia eléctrica, 
de acordo corn o plano de 
prioridades elaborado pelo 
Director do Plano. 

• Garante a permanencia de 
equipas de técnicos necessários à 
avaliação dos danos e decisäo 
sobre as medidas imediatas a 
tomar, ern ordem a reduzir os 
riscos e restabelecer a 
normalidade. 

PT 

Comunicações 

• Assegura a constituição de equipas de 
reparação expedita das redes de 
telecomunicações, em caso de acidente 
grave ou catástrofe, dando prioridade às 
comunicações entre as Entidades 
Intervenientes nas operações de 
emergência. 

•  

 

3.3. MISSÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA 

3.3.1. Missão do Serviço Municipal de Protecção Civil 

O Serviço Municipal de Protecção Civil presta apoio ao Posto de Comando Operacional, executando 

tarefas de Apoio e Logística, sob a coordenação do Director do Plano e em colaboração com os 

Agentes de Protecção Civil e os Organismos e Entidades de Apoio envolvidas na gestão de uma 

emergência devido a um acidente grave. As suas principais atribuições são: 

• Apoia o Director do Plano e a Comissão Municipal de Protecção Civil  

• Promove o estabelecimento de protocolos com entidades e fornecedoras de bens e géneros para a 

situação de emergência; 

• Garante a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios, coordenando a assistência a prestar; 

• Organiza e coordena a instalação de Centros de Alojamento de Populações supletivos de áreas de 

acolhimento fixas; 

• Procede com o apoio das Forças de Segurança à promoção da reunião das famílias; 
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• Organiza e coordena com a colaboração dos Bombeiros, o sistema de distribuição de água, e 

iluminação, e reposição de comunicações face à emergência e considerando as prioridades; 

• Propõe e coordena áreas de armazenagem de meios materiais para a situação de emergência; 

• Assegura aos meios envolvidos, quando requisitado o fornecimento de bens e serviços, através de 

um sistema de requisições; 

• Prepara um sistema de recolha de dádivas; 

• Recebe todo o pessoal voluntário ou de serviços públicos e privados destinado a colaborar na 

situação de emergência; 

• Elabora e mantém actualizada a listagem de pessoal envolvido. 

 

3.3.2. Missão do Serviços da Câmara Municipal de S. João da Madeira 

Para além do Serviço Municipal de Protecção Civil, a Câmara Municipal de São João da Madeira, 

colaboram com a Comissão Municipal de Protecção Civil, um conjunto de meios e recursos da Câmara 

Municipal, nomeadamente os serviços da Divisão Operacional, Departamento de Obras Municipais, do 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas e os Serviços de Contabilidade. 

 

As missões dos Serviços da Câmara Municipal são: 

• Planeiam a constituição de equipas e executam a desobstrução e reparação de emergência das vias 

de circulação. 

• Colaboram na instalação e gestão de armazéns, cozinhas e refeitórios de emergência. 

• Colaboram nas acções de assistência e bem-estar às populações sinistradas e aos desalojados. 

• Participam com os seus meios nas operações de transporte de pessoas e mercadorias em 

emergência. 

• Inspeccionam os edifícios e instalações que ameacem ruir, fazendo a sinalização, a reparação ou a 

desactivação urgente. 

• Participam nas operações de mortuária, reunião e enterramento de mortos. 

• Planeiam e executam um esquema de abastecimento de água às populações durante as fases de 

emergência e reabilitação. 
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3.3.3. Missão da Junta de Freguesia de S. João da Madeira 

• Colabora no planeamento das instalações da sua área a mobilizar em situação de emergência, para 

diversos fins de assistência humanitária, recolha e/ou enterramento de mortos. 

• Disponibiliza as suas instalações para eventual utilização como Posto de Comando. 

• Colabora com o seu equipamento e pessoal nas acções de desobstrução dos locais sinistrados, bem 

como nos trabalhos de regularização e reparação de emergência das vias de circulação. 

• Colabora no sistema de recolha de donativos. 

• Colabora na recepção, selecção e encaminhamento dos Voluntários, de acordo com as instruções 

da CMPC. 

• Colabora nas campanhas de sensibilização e informação das populações sobre as medidas de Auto-

protecção a desenvolver face a ocorrência de acidente grave ou catástrofe com origem na 

FLEXIPOL. 
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PPAARRTTEE  IIIIII  ––  ÁÁRREEAASS  DDEE  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  

Na parte III definem-se a prioridade de acção, estrutura de coordenação, constituição e os 

procedimentos para as seguintes áreas de intervenção: 

1. Administração de meios e recursos 

2. Logística 

3. Comunicações 

4. Gestão da informação 

5. Procedimentos de evacuação 

6. Manutenção da ordem pública 

7. Serviços médicos e transporte de vítimas 

8. Socorro e salvamento 

9. Serviços mortuários 
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1. ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS 

1.1. PRIORIDADE DE ACÇÃO 

Estabelecer os procedimentos e instruções de coordenação quanto às actividades de gestão 

administrativa e financeira inerentes à mobilização, requisição e utilização dos meios e recursos 

utilizados aquando da activação do Plano de Emergência Externo da FLEXIPOL. 

Manter actualizada uma Lista de Contactos e moradas de entidades que possam disponibilizar recursos 

materiais e humanos, que possam vir a ser necessários, durante a Emergência, nomeadamente: 

� Estações de Serviço e Fornecedores de combustíveis, em S. João da Madeira 

� Empresas do ramo de manutenção e reparação de equipamentos 

� Empresas fornecedoras de material sanitário e de equipamentos de segurança 

� Empresas de transportes 

� Empresas de aluguer de máquinas e equipamentos de transporte de cargas 

� Empresas e estabelecimentos de restauração e outros estabelecimentos comerciais, nas 

imediações da freguesia de S. João da Madeira 

 

1.2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Coordenador: Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira 

Substituto: Vice-Presidente 

 

1.3. CONSTITUIÇÃO 

Serviço Municipal de Protecção Civil de S. João da Madeira 

Serviços da Câmara Municipal de S. João da Madeira 

Junta de Freguesia de S. João da Madeira 
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1.4. PROCEDIMENTO 

 

1.4.1. Gestão de Meios e Recursos 

• Os meios e recursos pertencentes aos Agentes de Protecção civil e aos organismos de apoio serão 

geridos pelo Comandante Operacional Municipal, que os afectará de acordo com as necessidades. 

• O Serviço Municipal de Protecção Civil de S. João da Madeira, com o apoio da Divisão de Finanças e 

Património, disponibilizará e manterá uma Lista de Contactos com fornecedores privados ou 

públicos de equipamentos, artigos e materiais necessários às operações de emergência de 

protecção civil, tais como: 

 

� equipamentos de energia e iluminação 

� géneros alimentícios e alimentos confeccionados 

� material de alojamento precário 

� agasalhos e vestuário 

� medicamentos 

� material sanitário e produtos de higiene e limpeza 

� equipamentos de transporte de passageiros e carga 

� combustíveis e lubrificantes 

� máquinas e equipamentos de engenharia, construção e obras públicas  

� material de mortuária. 

 

Nota: A lista dos principais meios e recursos (públicos e privados) existentes e mobilizáveis, incluindo 

listas detalhadas e actualizadas das equipas de especialistas em operações de socorro e salvamento, 

listas de equipamentos e localização de estabelecimentos diversos que possam dar apoio às operações 

durante a emergência, estão especificadas no Anexo B. 

 

• O Serviço Municipal de Protecção Civil, quando solicitado pelo Director do Plano, efectuará o 

contacto com fornecedores ou entidades intervenientes no Plano, mantendo um registo do período 

em que a requisição foi efectuada. 

• O Comandante Operacional Municipal é autónomo para a gestão dos meios existentes no Posto de 

Comando Operacional, assim como para a gestão dos meios de reforço que lhe forem atribuídos. 
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1.4.2. Gestão de Pessoal 

• O Posto de Comando Operacional é gerido operacionalmente pelo Comandante Operacional 

Municipal apoiado por: 

� Comandante de Operações de Socorro – B. V. S. João da Madeira  

� Adjunto para a Segurança – PSP de S. João da Madeira 

� Adjunto para a ligação com outras entidades – representante do SMPC S. João da Madeira 

� Adjunto para as relações públicas – representante da Câmara Municipal de S J Madeira 

• As Equipas dos Agentes de Protecção Civil, e das Entidades Intervenientes na Zona de Sinistro são 

coordenadas pelas próprias chefias ou pelo Comandante Operacional Municipal. 

• O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deverá apresentar-se, se outro 

local não for divulgado, na Junta de Freguesia de S. João da Madeira, para posterior 

encaminhamento. Esta entidade é responsável em colaboração com o Serviço municipal de 

protecção Civil, pelo controlo e gestão de pessoal voluntário não especializado. 

• O pessoal voluntário mobilizado poderá ser abonado de alimentação nos dias em que preste 

serviço. 

• No decurso das operações, as estruturas integrantes dos Agentes de Protecção Civil e Organismos e 

Entidades de Apoio deverão acautelar os períodos de descanso e a rotatividade dos seus recursos 

humanos. 

 

1.4.3. Gestão Financeira 

• A aquisição de bens e serviços será feita nos termos legais com autorização do Director do Plano 

por requisição do Posto de Comando Operacional. 

• A Câmara, gere , regista e responsabiliza-se pelas despesas que serão depois da emergência 

avaliadas para determinação de quem as vai liquidar. 

• A liquidação das despesas será efectuada por quem a Câmara, depois de apurar a responsabilidade 

legal da sua liquidação, determinar. 

• O pessoal integrado nos serviços, agentes de protecção civil e entidades constantes deste Plano, 

mesmo que requisitados, continuam a ser remunerados pelos organismos de origem, não podendo 

ser prejudicadas, de qualquer forma, nos seus direitos. 

• A gestão dos tempos de utilização de recursos e equipamentos é efectuada pelos próprios 

fornecedores ou entidades intervenientes no Plano. 
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• Na fase de Reabilitação, o Serviço Municipal de Protecção Civil com o apoio do Concelho Local de 

Acção Social criará e gerirá acções destinadas à obtenção de fundos externos, recolha e 

armazenamento de donativos. 

 

2. LOGÍSTICA 

2.1. PRIORIDADE DE ACÇÃO 

O objectivo da área de intervenção de Logística é garantir a disponibilização de meios materiais e 

recursos que venham a ser necessários durante uma Emergência, para apoiar os Agentes de Protecção 

Civil e Entidades intervenientes no Plano, nas acções de controlo e mitigação da mesma. Outro 

objectivo é prestar apoio às populações de modo a garantir o acesso a bens essenciais de sobrevivência 

e o seu alojamento temporário. Estes meios abrangem os recursos próprios do Serviço Municipal de 

Protecção Civil ou outros recursos humanos ou materiais, que possam ser requisitados pelo Serviço 

Municipal de Protecção Civil, quer de entidades públicas, quer instituições de solidariedade social, quer 

privadas. 

Em primeiro lugar, a Área de Intervenção da Logística procurará garantir o apoio na Zona de Apoio e 

na Zona de Concentração e Reserva do teatro de operações a todos os intervenientes no Plano de 

Emergência Externo, nomeadamente: 

• alimentação 

• combustíveis 

• manutenção e reparação de equipamentos 

• transportes, máquinas e equipamentos de auxílio às acções de intervenção 

• material sanitário 

• material de mortuária 

• outros artigos essenciais à prossecução das missões de socorro, salvamento e assistência 

 

Na vertente de apoio logístico às populações para fazer face a um acidente grave com origem na 

FLEXIPOL, em primeiro lugar devem ser estabelecidos os meios e entidades responsáveis pela recepção 

e acompanhamento de vítimas e desalojados. Em seguida serão identificadas as necessidades das 

populações, de modo a garantir o acesso a bens essenciais de sobrevivência. 

Durante a fase de Emergência serão criadas acções para o recrutamento e controlo de pessoal 

voluntário não especializado, para apoiar as vítimas de um acidente grave na FLEXIPOL. 
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Para garantir uma rápida reposição da normalidade, na fase de reabilitação, devem ser criados 

mecanismos e acções destinadas à obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento de 

donativos. 

 

2.2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Coordenador: Elemento do Serviço Municipal de Protecção Civil de S. João da Madeira 

Substituto: Elemento dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal 

 

2.3. CONSTITUIÇÃO 

Director do Plano 

Serviço Municipal de Protecção Civil de S. João da Madeira 

Organismos e Entidades de apoio: 

� Junta de Freguesia do Município de S. João da Madeira 

� Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira 

� Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira 

� Agrupamento Vertical da E B 2,3; 

� Agrupamento Vertical da Escola Secundária Oliveira Júnior. 

� Agrupamento de Escuteiros 

 

2.4. PROCEDIMENTO 

• O Serviço Municipal de Protecção Civil coordenará e supervisionará as acções das Entidades e 

Organismos de Apoio, que o Director do Plano considere necessárias, em função da situação no 

terreno (populações afectadas e tipo de necessidades a garantir). 

• O Director do Plano aprovará e assinará as requisições de materiais apresentados pelos elementos 

do Serviço Municipal de Protecção Civil. 

• O Director do Plano solicitará o contacto ao CDOS de Aveiro e solicitar a presença de meios, quer 

materiais, quer humanos, que considere essenciais para a mitigação de uma emergência. 
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• O Director do Plano entrará em contactar a Direcção da FLEXIPOL, de modo a solicitar a 

disponibilização de meios materiais e humanos que não tenham sido utilizados, que considere 

essenciais para a mitigação de uma emergência. 

• O Serviço Municipal de Protecção Civil mantém actualizada uma Lista de Contactos e moradas de 

entidades que possam disponibilizar recursos materiais e humanos, que possam vir a ser 

necessários, durante a Emergência, nomeadamente: 

� Estações de Serviço e Fornecedores de combustíveis 

� Empresas do ramo de manutenção e reparação de equipamentos 

� Empresas fornecedoras de material sanitário e de equipamentos de segurança 

� Empresas de transportes 

� Empresas de aluguer de máquinas e equipamentos de transporte de cargas 

� Empresas e estabelecimentos de restauração e outros estabelecimentos comerciais, nas 

imediações de S. João da Madeira 

• Quando solicitado pelo Comandante Operacional Municipal, o Serviço Municipal de Protecção Civil, 

submete ao Director do P.E.E. a requisição de meios materiais e recursos humanos, necessários à 

persecução das operações de socorro e intervenção e, de apoio logístico às populações. 

• Após aprovação Serviço Municipal de Protecção Civil, efectuará os contactos com entidades 

externas, no sentido de requisitar e/ou solicitar a presença de meios materiais e recursos humanos, 

necessários à persecução das operações de socorro e intervenção. 

• O Serviço Municipal de Protecção Civil, com a colaboração da Junta de Freguesia de S. João da 

Madeira deverá identificar necessidades de recursos materiais (alimentação e alojamento), durante 

o desenrolar das operações de mitigação da Emergência, a fornecer ao pessoal voluntário que o 

deseje, e não seja alvo de ressarcimento por parte de outro organismo. 

 

2.4.1. Apoio logístico às forças de intervenção 

O apoio logístico às Forças de Intervenção envolvidas no controlo e mitigação de uma emergência com 

origem na FLEXIPOL compreende um conjunto de tarefas essenciais ao desenvolvimento das missões 

dos Agentes de Protecção Civil e Organismos e Entidades Externas, em diversas áreas. 

• No início das operações o Serviço Municipal de Protecção Civil estima o número de elementos dos 

Agentes de Protecção Civil envolvidos no controlo da Emergência. 
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• Se se previr uma acção prolongada no tempo, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de S. João da Madeira o deverá garantir uma área de repouso, na Zona de Concentração e Reserva, 

para os Agentes de Protecção Civil e outros meios envolvidos. 

 

ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 

A alimentação e alojamento provisório das forças de intervenção intervenientes nas operações, serão a 

cargo das entidades a que pertencem. 

As despesas inerentes à alimentação e ao alojamento do pessoal voluntário que o deseje, estará a cargo 

da Câmara Municipal. 

 

COMBUSTÍVEIS 

Os combustíveis e lubrificantes são obtidos no mercado local (ou em local designado pelo SMPC) pelas 

Entidades e Organismos intervenientes, através de guia de fornecimento. 

Estas serão liquidadas posteriormente pelos serviços da Câmara Municipal através de verbas 

consignadas para o efeito. 

 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

As despesas de manutenção e reparação de material são encargo dos organismos proprietários, 

podendo as verbas extraordinárias ser liquidadas pelo SMPC através de disponibilizações para o efeito. 

 

2.4.2. Apoio logístico às populações 

O apoio logístico às populações é garantido pelo SMPC e pelas entidades de apoio, que sejam 

convocadas pelo Director do P.E.E., nomeadamente:  

� Cruz Vermelha Portuguesa 

� Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira 

� Agrupamento Vertical da E B 2,3; 

� Agrupamento Vertical da Escola Secundária Oliveira Júnior. 

� Agrupamento de Escuteiros 
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ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 

A alimentação, alojamento provisório e agasalho das populações afectadas, será coordenada pelo 

SMPC, como a colaboração das entidades de apoio, através dos recursos disponíveis para o efeito. 

A Santa Casa da Misericórdia e os Agrupamentos Escolares disponibilizam as suas instalações para fins 

de assistência humanitária e criação de Centros de Alojamento de pessoas. 

Os locais destinados a centros de alojamento devem estar providos de condições mínimas de apoio 

quanto a dormidas, alimentação e higiene pessoal, bem como de acessos e parqueamento, já que a 

movimentação das populações pode ser feita, prioritariamente através das viaturas pessoais. 

 

Nota: Estes locais poderão também funcionar como pontos de reunião destinados ao controlo dos 

residentes para despiste de eventuais desaparecidos, devem ser activados por decisão do director do 

plano em função da localização das áreas evacuadas e das suas condições de utilização. 

 

MATERIAL SANITÁRIO 

A disponibilização de material sanitário está a cargo da Cruz Vermelha. Poderão ser obtidos nas 

instalações do Centro de Saúde e das forças de socorro, postos de fornecimento de material sanitário 

através de requisição ao SMPC. 

 

REDES E SERVIÇOS TÉCNICOS 

Serão estabelecidos planos de actuação dos serviços técnicos no âmbito da reabilitação dos serviços 

mínimos essenciais. O SMPC garantirá o contacto e requisição dos piquetes de urgência e equipas de 

técnicos dos serviços públicos ou privados, nomeadamente fornecedores de Água, Energia Eléctrica, 

Gás Canalizado e Telecomunicações, de modo a garantir serviços provisórios e repor a normalidade o 

mais breve possível. 

 

A localização das instalações adequadas a constituírem Centros de Alojamento de Populações e áreas 

de apoio às populações encontram-se identificados em planta do Anexo A. Estas podem ser: 

� Escola E B 2,3 de S. João da Madeira 

� Escola Secundária Oliveira Júnior 

� Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira 

� Pavilhão ADS 
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LOGÍSTICA
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RESPONSÁVEL

Solicitar ao CDOS de Aveiro a presença de 
meios materiais e humanos necessários

Os meios materiais e 
humanos são suficientes?

Manter uma Lista actualizada de Contactos e 
moradas de entidades que possam 

disponibilizar recursos humanos ou materiais

Estimar o número de elementos dos Agentes 
de Protecção Civil envolvidos no controlo da 

Emergência

Contactar as Empresas ou entidades 
fornecedoras, de modo a requisitar a 
presença dos recursos necessários

Garantir a instalação da tenda de campanha 
na Zona de Apoio

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Receber e distribuir aos Agentes de 
Protecção Civil os recursos requisitados pelo 

Comandante do CBV
Intervenção prolongada?

Assinar a requisição de material apresentada  

Solicitar a requisição de material ao Director 
do P.E.E.  

Constituir uma área de  repouso na 
Zona de Concentração e Reserva, 
para os Agentes de Protecção Civil

Receber e distribuir à população 
agasalhos, bebidas e alimentos

Passar à Fase de 
Reabilitação

Não

Sim

Não

Sim

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Director do P.E.E.

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Associação Humanitária 
dos B. V. S. João da 

Madeira

Director do P.E.E.

Evacuação da 
população?

Convocar os Organismos de Apoio 
necessários ao apoio Logístico às 

Populações

Constituir e gerir Centros de 
Alojamento para as populações 

afectadas pelo Acidente Grave ou 
catástrofe

Director do P.E.E.

Organismos e Entidade  
de Apoio

Organismos e Entidade  
de Apoio

Fim da Fase de 
Emergência?

Director do P.E.E.

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Danos materiais em infraestruturas 
públicas, com risco para a população 
e intervenientes na Emergência?

Não

Contactar as empresa de fornecimento de 
serviços públicos/privados que tenham sido 
afectados pelo Acidente Grave ou catástrofe

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Junta de Freguesia de S. 
João da Madeira

Recrutar, controlar e gerir  pessoal 
voluntário para apoiar as vítimas 

de um acidente grave ou 
catástrofe
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Director do PEE 

CMPC 

Posto de Comando Operacional 

Agentes de Protecção Civil 

CDOS 

Operacionais no teatro de operações 

 

3. COMUNICAÇÕES 

3.1. PRIORIDADE DE ACÇÃO 

Garantir o estabelecimento ou reforço das comunicações entre o Director do P.E.E., o Posto de 

Comando Operacional, os Agentes de Protecção Civil e outras Entidades e Organismos que venham a 

intervir no Plano de Emergência Externo. 

 

3.2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Coordenador: Comandante Operacional Municipal de S. João da Madeira 

Substituto: Elemento do Comando dos Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira 

 

3.3. CONSTITUIÇÃO 

Serviço Municipal de Protecção Civil de S. João da Madeira 

Polícia de Segurança Pública de S. João da Madeira 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal de S. João da Madeira 

Agrupamento de Escuteiros de S. João da Madeira 

 

3.4. PROCEDIMENTO 

O COM garante e divulga pelos Agentes e Entidades envolvidas, um sistema de comunicações dividido 

em sectores, e com um “fluxo de informação” estabelecido de acordo com o esquema abaixo. 
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• O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal de S. João da Madeira, 

garante a divulgação da informação, que a CMPC estabeleceu como adequada, pelos meios de 

comunicação social e população em geral. 

 

3.4.1. Meios de Comunicações Utilizados na Emergência 

O meio de comunicação preferêncial para os Agentes e Entidades envolvidos nas operações de 

mitigação da emergência, é o rádio. Na impossibilidade de comunicar via rádio, as comunicações serão 

feitas por telemóvel. Ainda na impossibilidade de comunicação via rádio e telemóvel, establece-se um 

esquema de estafetas com a colaboração dos escuteiros e de outras entidades ou agentes tidas como 

convenientes. 

A comunicação com a população em geral, é feita pessoa-a-pessoa ou com recurso a megafonia. 

A comunicação com os meios de comunicação social, é feita pessoa-a-pessoa ou via telefone (rede fixa 

ou móvel). 

 

As comunicações que dizem respeito à Protecção Civil regem-se pela NEP n.º0042 de 15 de Fevereiro de 

2007 (Programação dos Equipamentos de Banda Alta VHF). 

 

Rede Estratégica (semi-duplex) 

de Protecção Civil (REPC) 

DISTRITO CANAL Tx Rx TpTx TpRx 

Aveiro 

PC Arada 011 168.8875 173.4875 151.4 151.4 

B Freita 016 168.6250 173.2250 114.8 114.8 

B Aveiro Sul 018 168.6125 173.2125 192.8 192.8 

 

Os serviços municipais de protecção civil (SMPC), os corpos de bombeiros e os agentes de protecção 

civil, bem como outras entidades especificamente autorizadas pela ANPC para o efeito, têm acesso à 

Rede Estratégica de Protecção Civil (REPC). 

A REPC encontra-se interligada a nível Distrital através de Link´s que permitem que a mesma 

comunicação possa ser emitida em simultâneo nos vários canais do respectivo Distrito. 

A nível de Corpos de Bombeiros, a REPC encontra-se acessível somente às Centrais e Comandos dos 

mesmos. 



Pág. 56  PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO – FLEXIPOL Data: Out-10 

 

Director do PEE 

CMPC 

Posto de Comando Operacional 

Agentes de Protecção Civil 

CDOS 

B Freita  - Tx 168.6250  Rx 173.2250  

TpTx 114.8  TpRx 114.8 

Transmite para os sectores em canais 

de Comando após solicitação ao CDOS 

Transmite em canais de Comando 

após solicitação ao CDOS 

Operacionais no Teatro de Operações 

Transmite para os sectores em canais Táctico 

ou Manobras após solicitação ao CDOS 

A REPC possui ainda 18 canais em simplex, 1 por Distrito, instalados somente nas Bases para 

interligação de APC’s a nível municipal 

 

A Rede Operacional dos Bombeiros (ROB) subdivide-se em 4 conjuntos de canais (por ordem de 

hierarquia): 

1. Coordenação distrital; (38 canais em semi-duplex) 

2. Comando; (3 canais em simplex) 

3. Táctica; (5 canais em simplex) 

4. Manobra; (7 canais em simplex)  

Os agentes ou entidades de apoio que tenham rede de comunicações própria (PSP, INEM, etc.), 

utilizam-na nas suas comunicações. 

 

3.4.2. Plano de Comunicações 

No briefing inicial do Posto de Comando Operacional será discutido e comunicado a todos os 

participantes o Plano de Comunicações. Após o briefing, todos os sistemas são testados pelos 

intervenientes, de modo a verificar a sua operacionalidade. 
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4. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

4.1. PRIORIDADE DE ACÇÃO 

Definir um conjunto de procedimentos e interligação entre os Agentes de Protecção Civil mobilizados 

para as áreas afectadas por um sinistro com origem na FLEXIPOL, nomeadamente, em caso de 

libertação de uma nuvem de gases tóxicos, de modo a informar rápida e eficazmente as populações 

sobre quais as medidas de autoprotecção adequadas a tomar. 

Garantir que toda a informação entre os intervenientes no Plano de Emergência Externa é adequada e 

foi claramente transmitida, de modo a que cada Agente de Protecção Civil ou Organismo externo tenha 

conhecimento do cenário de acidente correspondente à Emergência. 

A adequada Gestão da Informação permitirá aos responsáveis do Órgão Coordenador do Plano de 

Emergência Externo tomar as decisões adequadas a cada situação, durante a evolução do cenário de 

acidente. 

A forma e o tipo de informação a prestar às populações afectadas contribuirá para o controlo geral da 

situação e evitará o pânico, reduzindo as consequências e os danos sobre a saúde das populações.  

Garantir a divulgação periódica (quando se justifique) à população e órgãos de comunicação social, do 

ponto de situação. 

 

4.2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Coordenador: Vice-presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira 

Substituto: Elemento do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal 

 

4.3. CONSTITUIÇÃO 

Serviço Municipal de Protecção Civil 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal 

Órgãos de Comunicação Social 

Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira 

Cruz Vermelha 
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4.4. PROCEDIMENTO 

4.4.1. Informação de Apoio às Operações 

No que diz respeito à comunicação e distribuição de informações relevantes no âmbito do presente 

Plano de Emergência Externo, os responsáveis do Órgão Coordenador garantem a operacionalidade das 

informações e elementos técnicos de gestão de acidentes e catástrofes e, do Plano de Comunicações, 

de modo a que os mesmos sejam divulgados a todos os intervenientes. 

 

• O Serviço Municipal de Protecção Civil mantém actualizada uma Lista de Contactos e moradas de 

entidades que possam disponibilizar recursos materiais e humanos, que possam vir a ser 

necessários, durante a Emergência, nomeadamente: 

� Estações de Serviço e Fornecedores de combustíveis, em S. João da Madeira 

� Empresas do ramo de manutenção e reparação de equipamentos 

� Empresas fornecedoras de material sanitário e de equipamentos de segurança 

� Empresas de transportes 

� Empresas de aluguer de máquinas e equipamentos de transporte de cargas 

� Empresas e estabelecimentos de restauração e outros estabelecimentos comerciais, nas 
imediações de S. João da Madeira 

• Na Comissão Municipal de Protecção Civil, o Serviço Municipal de Protecção Civil anotará todos os 

acontecimentos relativos a comunicações: a hora e o local do acidente, a hora a que são efectuados 

os contactos e a recepção de chamadas externas e conteúdo da comunicação. 

• O Serviço Municipal de Protecção Civil mantém e arquiva toda a documentação que venha a ser 

desenvolvida durante a Activação do Plano de Emergência Externa. 

• Ao tomar conhecimento do acidente grave o Comandante Operacional Municipal desloca-se ao 

Local do Sinistro e obtém junto do Director do Plano de Emergência Interno da FLEXIPOL, 

informações sobre a evolução da Emergência e as Medidas de Mitigação desenvolvidas até ao 

momento, número de vítimas e danos materiais ou ambientais registados. 

• O Serviço Municipal de Protecção Civil deverá recolher e deslocar para o Posto de Comando 

Operacional, a documentação necessária ao desenvolvimento e tomada de decisões no âmbito do 

Plano de Emergência Externo, nomeadamente: 

� Cartografia 

� Inventário de meios e recursos 

� Lista de contactos 

� Modelos de relatórios e requisições 

� Modelos de comunicados 
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� Lista de controlo de actualizações do plano 

• À chegada dos Agentes de Protecção Civil ou entidade externas ao Posto de Comando Operacional 

O Comandante Operacional Municipal promove um briefing e informa sobre o sinistro: 

� Pessoas feridas ou bloqueadas em instalações ou viaturas; 

� Percursos de evacuação e zonas intransitáveis; 

� Danos verificados nas estruturas e no ambiente; 

� Estado de funcionamento/disponibilidade dos equipamentos/sistemas de protecção e medidas 

de mitigação do sinistro; 

� Outras informações relevantes para a garantia de uma intervenção rápida e segura. 

• O Comandante Operacional Municipal regista todas as informações discutidas e a definição de 

cenários e resultados de modelos de previsão da evolução do sinistro. 

• Durante o desenvolvimento das medidas de mitigação da Emergência o Comandante Operacional 

Municipal informa o Director do P.E.E. sobre o ponto de situação e perspectivas de evolução futura. 

• O Vice-presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, é constituído o elo de ligação entre 

a Comissão Municipal de Protecção Civil e o Posto de Comando Operacional, solicitando 

periodicamente (a cada hora) um ponto de situação do evoluir do sinistro, junto do Comandante 

Operacional Municipal. 

 

 

4.4.2. Informação ao Público  

Numa situação de acidente grave ou catástrofe é fundamental divulgar avisos e manter a população 

informada durante a ocorrência, de modo a que possa cumprir as instruções das autoridades e adoptar 

as medidas de auto protecção mais convenientes. 

As informações sobre as medidas de auto-protecção a tomar pela população devem ser simples, claras, 

objectivas e, restringir-se em termos gerais a: 

 

� Manter-se no interior de edifícios 

� Fechar portas e janelas 

� Não utilizar aparelhos de Ar Condicionado 

� Aguardar comunicados a transmitir pelos meios de comunicação social 



Pág. 60  PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO – FLEXIPOL Data: Out-10 

 

 

• A comunicação das medidas de auto-protecção às populações é efectuada, de acordo com 

indicações do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal pela Cruz 

Vermelha de S. João da Madeira, com a colaboração da PSP, através de sistemas de megafonia ou 

sistema porta-a-porta, nomeadamente, no caso de estabelecimentos de ensino, lares de idosos e 

recintos públicos, das áreas potencialmente afectadas pela nuvem tóxica. Os Agentes de Protecção 

Civil devem proteger-se com máscara e sobretudo nas imediações da FLEXIPOL com Aparelhos de 

Respiração Autónomos. Se não for possível encaminhar ou manter as pessoas no interior de 

edifícios, proceder à sua evacuação para zonas seguras (ver Área de Intervenção de Evacuação). 

 

• O Serviço Municipal de Protecção Civil deverá disponibilizar uma linha telefónica de emergência, 

pertencente à rede pública para chamadas de emergência das populações. 

 

 

• Na Zona de Sinistro os agentes da Polícia de Segurança Pública devem impedir qualquer fuga de 

informação para o exterior e limitar a captação de imagens ou sons por parte dos Meios de 

Comunicação Social para além do estabelecido pelo Director do P.E.E., remetendo quaisquer 

esclarecimentos para o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal. 

 

• O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal, deverá discutir e aprovar 

toda a informação prestada a entidades/pessoas externas, com o Director do Plano.  

 

 

• O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal prepara a informação 

escrita, e se possível e entendido como útil, informação fotográfica para distribuição aos órgãos de 

Comunicação Social. É responsável por informar a Comunicação Social e outras entidades exteriores 

sobre o desenvolvimento da situação. Deverá disponibilizar um elemento para o Posto de Comando 

Operacional para apoiar o Comandante Operacional na emissão de informações relativas às 

operações de mitigação do acidente grave ou catástrofe ao mínimo indispensável, remetendo as 

informações mais detalhadas para Comunicados a emitir pela Comissão Municipal de Protecção 

Civil. 
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• Perante uma situação de acidente grave ou catástrofe, pelo menos de hora em hora e sempre que 

se justifique, o Director do Plano ou o seu representante deve prestar, aos órgãos de comunicação 

social (Rádio Regional Sanjoanense e Informedia) informação do tipo: 

 

� Ponto de situação; 

� Acções em curso; 

� Áreas de acesso restrito; 

� Medidas de auto protecção; 

� Locais de reunião; 

� Locais de acolhimento provisório ou assistência; 

� Números de telefone e locais de contacto para informações; 

� Inscrição para serviço voluntário; 

� Instrução de regresso de populações evacuadas; 

 

Em seguida apresenta-se o resumo do Procedimento de Gestão da Informação. 
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GESTÃO DE INFORMAÇÃO

Recolher e deslocar para o teatro de operações, a documentação necessária 
ao desenvolvimento e tomada de decisões no âmbito do Plano de 
Emergência Externo

Comandante 
Operacional Municipal

RESPONSÁVEL

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Convocar os Agentes de Protecção Civil adequados à situação, para se 
dirigirem ao PCO estabelecido, informando-os sobre:
- Natureza do Acidente Grave (Dispersão de nuvem tóxica ou fumos tóxicos 
por incêndios de Espumas ou Explosão e/ou Incêndio por rotura de 
reservatório de Propano)
- Danos e/ou vítimas previstos

Registar as informações prestadas pela FLEXIPOL

Registar o número estimado de elementos dos 
Agentes de Protecção Civil envolvidos no controlo 

da Emergência

Discutir e aprovar toda a informação prestada a 
entidades/pessoas externas, com a Comissão de 
Protecção Civil e com o Comandante Operacional 

de Protecção Civil

Anotar todos os acontecimentos relativos a comunicações: a hora 
a que são efectuados os contactos e a recepção de chamadas 

externas, conteúdo da comunicação

Manter e arquivar toda a documentação que venha a ser 
desenvolvida durante a Activação do Plano de Emergência Externa

Impedir qualquer fuga de informação para o 
exterior e limitar a captação de imagens ou sons 
por parte dos Meios de Comunicação Social para 

além do estabelecido pelo Gabinete de Informação 
e Relações Públicas da CMSJM

Registar todas as informações discutidas e a 
definição de cenários e resultados de modelos de 
previsão da evolução do sinistro, decorrente do 

Briefing inicial, no PCO 

Sim

Não

Manter uma Lista actualizada de Contactos e 
moradas de entidades que possam disponibilizar 

recursos humanos ou materiais

Obter informações junto do Director do Plano de Emergência da FLEXIPOL, 
sobre a evolução da Emergência e as Medidas de Mitigação desenvolvidas até 
ao momento, número de vítimas e danos materiais ou ambientais registados

Prestar todas as informações disponíveis relativamente ao sinistro, 
aos Agentes de Protecção Civil

Durante o desenrolar da 
Emergência

Meios de Comunicação Social 
no local da emergência?

Informar a Comunicação Social e outras entidades 
exteriores sobre o desenvolvimento da situação.

Solicitar periodicamente um ponto de situação do evoluir do 
sinistro, junto do Comandante Operacional Municipal e registar a 

informação

Informar o Vereador da Protecção Civil da Câmara Municipal de S. 
João da Madeira sobre o pontos de situação e perspectivas de 

evolução futura do acidente

Comandante 
Operacional Municipal

Comandante 
Operacional Municipal

Comandante 
Operacional Municipal

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Vereador da Protecção 
Civil 

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

PSP de S. João da 
Madeira

Comandante 
Operacional Municipal

Vereador da Protecção 
Civil da Câmara 

Municipal de S. João da 
Madeira

 Garantir que todas as informações do presente Plano de Emergência Externo 
se encontram disponíveis no Posto de Comando Operacional

Gabinete de Informação 
Públicas da Câmara 

Municipal

Gabinete de Informação 
Pública da Câmara 

Municipal

Em caso de libertação de nuvem tóxica, solicitar aos Meios de Comunicação 
Social, a emissão de um comunicado e informações relativas às Medidas de 
Auto-protecção da população

Gabinete de Informação 
Públicas da Câmara 

Municipal

Em caso de libertação de nuvem tóxica, deslocar-se às zonas 
previstas para a passagem dos gases tóxicos, e informar as 
populações sobre as medidas de auto-protecção a tomar

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira
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5. PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 

5.1. PRIORIDADE DE ACÇÃO 

Deslocar pessoas presentes em locais afectados por danos sérios em estruturas ou que possam vir a ser 

afectadas por uma nuvem de gases tóxicas e que não tenham possibilidade de tomar medidas de auto-

protecção. 

Facilitar as operações na Zona do Sinistro, ao deslocar os ocupantes das áreas afectadas, para áreas 

onde possam permanecer em segurança, sem prejudicar as medidas de mitigação da Emergência. 

 

5.2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Coordenador: Responsável da Cruz Vermelha 

Substituto: Divisão de Acção Social da Câmara Municipal de S. João da Madeira 

 

5.3. CONSTITUIÇÃO 

Santa Casa da Misericórdia 

Agrupamento Vertical da E B 2,3; 

Agrupamento Vertical da Escola Secundária Oliveira Júnior. 

Agrupamento de Escuteiros 

Serviço Municipal de Protecção Civil 

 

5.4. PROCEDIMENTO 

• A evacuação das populações afectadas ou que se preveja venham a ser afectadas por uma 

emergência com origem na FLEXIPOL tem duas vertentes: a Evacuação Preventiva de populações ou 

pessoas vulneráveis aos efeitos de um sinistro e a Evacuação Geral da Zona do Sinistro, quando se 

preveja que as populações se encontrem em perigo mesmo tendo tomado medidas de auto-

protecção. 

• Se ocorrer a libertação de uma nuvem de gases tóxicos ou fumos da combustão de um incêndio, 

envolvendo TDI, esta poderá afectar a saúde da população, que se encontre na direcção do vento. 

No caso de existirem pessoas nessa área, impossibilitadas de tomar as medidas de auto-protecção 
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necessárias, os Agentes de Protecção Civil encaminham as mesmas para Pontos de Concentração 

estabelecidos em zonas seguras. 

• A Evacuação Geral da Zona do Sinistro é decretada sempre que a presença de pessoas nos locais 

afectados possa pôr em risco a sua saúde ou mesmo as suas vidas ou, que a sua presença possa 

prejudicar as acções de socorro e controlo do sinistro. 

• O Director do P.E.E. é o único que poderá decretar a Evacuação Geral, com o conselho do 

Comandante das Operações de Socorro ou da Comissão de Protecção Civil. 

• Durante o briefing inicial o Comandante Operacional Municipal e o comandante da PSP de S. João 

da Madeira deverão estabelecer o(s) Ponto(s) de Concentração, em função das condições 

meteorológicas. 

• O Núcleo da Cruz Vermelha de S. João da Madeira, coordena de acordo com as indicações do COM, 

a evacuação até ao local de Concentração ou Centros de Alojamento de Populações. 

• A comunicação da Evacuação será efectuada pelos seguintes meios: 

PUBLICO ALVO MEIO DE TRANSMISSÃO 

- EQUIPAS DE EMERGÊNCIA DOS 

ESTABELECIMENTOS VIZINHOS 
ORALMENTE 

TELEMÓVEL 

- POPULAÇÕES DA ZONA DO 
SINISTRO  

MEGAFONIA 

ORALMENTE 
 

São ainda responsabilidade nesta Área de Intervenção: 

• Assegurar uma evacuação total e ordenada das áreas afectadas pelo sinistro garantindo que a 

ordem de evacuação foi recebida e entendida por todos (se necessário poderá ser solicitado o 

apoio da PSP). 

• Um Elemento do Serviço Municipal de Protecção Civil ao receber informação da conclusão da 

evacuação, dirigir-se ao Posto de Comando Operacional, certificando-se junto dos responsáveis das 

áreas evacuadas ou dos responsáveis das Equipas de Emergência dos estabelecimentos evacuados 

que não falta ninguém ou se houve alguma dificuldade na deslocação de pessoas 

• No caso da mitigação do acidente grave ou catástrofe se prolongar o Comandante Operacional 

Municipal solicita aos elementos do Serviço Municipal de Protecção Civil a disponibilização de uma 

área ou zonas de repouso para as pessoas evacuadas ou, a constituição de Centros de Alojamento 

de Populações. A Gestão destes Centros será efectuada pela Junta de Freguesia de S. João da 

Madeira, em colaboração com as Instituições de Solidariedade Social, Cruz Vermelha Portuguesa e 

os Agrupamentos Escolares do município. 
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A localização de itinerários de evacuação, das zonas de concentração e das instalações adequadas a 

constituírem Zonas de Apoio ou Centros de Alojamento de Populações encontram-se identificados em 

planta do Anexo A. Estas podem ser: 

� Escola E B 2,3 de S. João da Madeira 

� Escola Secundária Oliveira Júnior 

� Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira 

� Pavilhão ADS 

 

As acções a desenvolver durante uma Evacuação apresentam-se no Fluxograma seguinte: 
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EVACUAÇÃO

Fa
se
 d
e 
Em

er
gê
nc
ia

RESPONSÁVEL

Realizar rondas de controlo de cada zona 
sinistrada, assegurando-se de que todos os 

ocupantes foram evacuados

Comunicar a Evacuação às Equipas de Emergência 
dos Estabelecimentos

Comandante 
Operacional Municipal

Manter a ordem pública e tranquilizar as pessoas, 
no Ponto de Concentração.

Decretar a Evacuação Geral da Zona do Sinistro

 Limitar as informações a prestar às pessoas 
evacuadas ao estritamente definido pela Chefia

Existem pessoas no interior de 
edifícios ou em áreas afectadas?

Dirigir os ocupantes das zonas a evacuar 
até ao Local de Concentração definido

Dirigir-se aos ocupantes com dificuldades de 
locomoção ou outra deficiência que possa 

condicionar a sua percepção do alarme auxiliá-los 
na evacuação

Não

Director do P.E.E.

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Dirigir os ocupantes de zonas sinistradas até às 
saídas, encaminhando-as para as Forças de 

Segurança no exterior de instalações

Sim

Desenvolver acções necessárias à abertura de corredores de 
circulação de emergência, controlo de acesso às áreas afectadas e 

controlo de tráfego, para garantir a segurança das pessoas a 
evacuar

Dirigir-se ao Ponto de Concentração e verificar junto dos 
responsáveis das áreas evacuadas ou dos responsáveis das Equipas 
de Emergência dos estabelecimentos evacuados, que todas as 

pessoas presentes no Local do Sinistro foram evacuadas.

Se o Comandante Operacional Municipal ou o Director do 
P.E.E. verificarem que não existem condições de segurança 
para as pessoas em locais afectados por danos sérios em 

estruturas ou a sua presença possa prejudicar as medidas de 

mitigação da Emergência.

Coordenar as acções necessárias à abertura de 
corredores de circulação de emergência, controlo 

de acesso às áreas afectadas e controlo de 
tráfego.

Comunicar a Evacuação a todos os ocupantes da 
Zona do Sinistro

Comunicação da Evacuação aos 
ocupantes de edifícios e áreas 

afectadas

Existem ocupantes com dificuldades 
de locomoção ou outra deficiência ?

Disponibilizar uma área de repouso para as pessoas evacuadas, no 
caso da Emergência se prolongar e não for possível desmobilizar 

as mesmas

- Comandante 
Operacional Municipal
- Forças de Segurança
- Bombeiros

Forças de Segurança

 Todas as pessoas presentes no Local 
do Sinistro foram evacuadas. ?

Fim da Evacuação

Bombeiros

Forças de Segurança

Bombeiros

Agentes de Protecção 
Civil

Bombeiros

Forças de Segurança

Bombeiros

Forças de Segurança

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Sim

Sim

Não

Não

É necessário movimentar as 
populações para Zonas de 

Repouso?
Director do P.E.E.

Forças de Segurança

Movimentação de 
Populações

Não

Sim

Presença de pessoas / populações 
impossibilitadas de tomar medidas de auto-

protecção
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6. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 

6.1. PRIORIDADE DE ACÇÃO 

A primeira prioridade da área de intervenção de Manutenção da Ordem Pública é prevenir distúrbios e 

acontecimentos que possam prejudicar as acções dos Agentes de Protecção Civil e Entidades Externas 

envolvidas numa Emergência. Pretende-se igualmente assegurar a limitação do acesso às zonas do 

sinistro e de apoio e, a segurança das infra-estruturas consideradas sensíveis ou indispensáveis às 

operações de protecção civil, bem como das zonas evacuadas e dos locais de recepção de deslocados. 

Outra função da manutenção de Ordem Pública é impedir qualquer fuga de informação para o exterior 

e limitar a captação de imagens ou sons ao estabelecido pelo Director do P.E.E. ou do Gabinete de 

Informação Públicas da Câmara Municipal. 

 

6.2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Coordenador: Comandante da PSP de S. João da Madeira 

Substituto: 2º Comandante da PSP de S. João da Madeira 

 

6.3. CONSTITUIÇÃO 

Comandante Operacional Municipal de S. João da Madeira 

PSP de S. João da Madeira 

 

6.4. PROCEDIMENTO 

• O Comandante Operacional Municipal de S. João da Madeira define em conjunto com o 

comandante da PSP de S. João da Madeira, um perímetro de segurança de modo a limitar o acesso 

ao local do sinistro. 

• O acesso à Zona de Apoio ou do Sinistro é restrito a entidades ou organismos externos autorizados 

pelo Comandante Operacional Municipal, que tenham sido mobilizados para prestar apoio às 

medidas de mitigação e controlo do acidente grave ou catástrofe (identificação e credenciação do 

pessoal ligado às operações de socorro). 

• Definir um perímetro de segurança de modo a limitar o acesso ao Teatro de Operações, apenas aos 

meios que tenham sido mobilizados. 
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• Sinalizar a área do Teatro de Operações. 

• Disponibilizar os efectivos necessários para condicionar o trânsito nas imediações da FLEXIPOL e da 

zona afectada. 

• Desenvolver as acções necessárias à abertura de corredores de circulação de emergência, controlo 

de acesso às áreas afectadas e controlo de tráfego. 

• Garantir a ordem e a tranquilidade públicas e a segurança e a protecção das pessoas e dos bens, na 

Zona de Intervenção, salvaguardando a actuação de outras entidades e organismos operacionais. 

• No Ponto de Concentração estabelecido, os elementos das Forças de Segurança devem manter a 

ordem pública e tranquilizar as pessoas, limitando as informações a prestar às estritamente 

definidas pela Chefia. 

• Interromper, condicionar e orientar a circulação de viaturas nas vias de acesso ao Teatro de 

Operações e a Pontos de Concentração, Zonas de Repouso definidas e Unidades Hospitalares. 

• Garantir a segurança de estabelecimentos públicos (estabelecimentos de ensino, instalações 

sanitárias, unidades hospitalares e de saúde) e de infra-estruturas sensíveis, das zonas evacuadas e 

das Zonas de Concentração e Reserva e locais de recepção de deslocados; 

• Impedir qualquer fuga de informação para o exterior e limitar a captação de imagens ou sons ao 

estabelecido pelo Director do P.E.E. ou do Gabinete de Informação Pública da Câmara Municipal 

(de acordo com a Área de Intervenção de Gestão de Informação). 

 
FASE DE REABILITAÇÃO 

Durante a Fase de Reabilitação a Polícia de Segurança Pública deverá manter parte dos seus efectivos 

para: 

• garantir a segurança e salvaguarda de actuação dos Agentes de Protecção Civil e de outras 

entidades e organismos operacionais na Zona de Intervenção. 

• Garantir a segurança de infra-estruturas consideradas sensíveis ou indispensáveis às operações de 

protecção civil (tais como instalações de agentes de protecção civil, hospitais ou escolas); 

• Proteger as áreas e propriedades abandonadas e/ou que sofreram colapso, as quais podem estar 

sujeitas a saque ou outras actividades criminosas; 

• Garantir a segurança de estabelecimentos públicos ou de infra-estruturas consideradas sensíveis, 

designadamente instalações de interesse público do município.  

O controlo de segurança de estabelecimentos ou edifícios  poderá implicar o apoio de empresas 

privadas de segurança, a mobilizar pelo proprietário ou gestor do estabelecimento. 
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7. SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 

7.1. PRIORIDADE DE ACÇÃO 

• Garante a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, nomeadamente a 

triagem, estabilização e transporte das vítimas para as unidades de saúde; 

• Planeia e estuda as acções de evacuação secundárias das vítimas entre os postos de triagem e de 

socorros e outras de saúde mais diferenciadas, bem como a evacuação de hospitais; 

• Coordena as acções de saúde pública; 

• Estabelece áreas de triagem das vítimas; 

• Assegura a montagem, organização e funcionamento de Postos Médicos Avançados; 

• Assegura a montagem, organização e funcionamento de hospitais de campanha; 

• Determina os hospitais de evacuação; 

• Implementa um sistema de registo de vítimas desde o teatro de operações até á unidade de saúde 

de destino; 

• Inventaria, convoca, reúne e distribui 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; 

• Inventaria danos e perdas nas capacidades dos serviços de saúde, bem como das que se mantêm 

operacionais na Zona de Sinistro; 

• Organiza o fornecimento de recursos médicos. 

 
7.2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Coordenador: Delegado do INEM 

Substituto: Subdelegado do INEM 

 

7.3. CONSTITUIÇÃO 

INEM 

Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira 

Delegado de Saúde de S. João da Madeira 

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 

Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa de S. João da Madeira 
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7.4. PROCEDIMENTO 

• No Teatro de Operações, o Comandante Operacional Municipal identifica e informa o Director do 

Plano relativamente à quantidade previsível de meios complementares necessários para triagem, 

assistência pré-hospitalar e evacuação secundária das vítimas. 

• O INEM mantém o Comandante Operacional Municipal informado sobre: 

• Estado físico e o número de pessoas afectadas; 

• A necessidade de intervenção de meios de socorro externos de Emergência Médica; 

• Outras informações relevantes. 

• Na existência de vítimas, o Director do Plano identifica os meios a solicitar e, em coordenação com 

o Delegado de Saúde, estabelece a ligação aos hospitais. 

• O INEM garante a prestação de primeiros cuidados de saúde das vítimas da Emergência, a triagem 

e o apoio psicológico no local da ocorrência, com vista à sua estabilização emocional e posterior 

referenciação para as unidades hospitalares, de acordo com as suas próprias disponibilidades. 

• O INEM prepara e mantém actualizado um registo de meios humanos e recursos materiais a 

disponibilizar em situações de emergência e, assegura uma única cadeia de comando para a área 

de intervenção médico-sanitária. 

 

Os Postos de Triagem de Vítimas e os Postos Médicos Avançados são instalados próximos da Zona de 

Sinistro, em locais seguros, sendo as vítimas posteriormente evacuadas para o Centro Hospitalar de 

Entre Douro e Vouga. 
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TRIAGEM: 

 

• Entra em vigor um processo semelhante à Triagem de Manchester aplicada a Catástrofes, que 

consiste na avaliação rápida do estado da vítima 

• Em função da gravidade, atribuir uma cor que determinará qual a prioridade de atendimento no 

local e posterior encaminhamento: 

� Verde : todas as vítimas cuja situação clínica no momento seja julgada não grave.  

� Os sinistrados serão socorridos no local, sendo posteriormente encaminhados para o Ponto de 

Concentração ou Zona de concentração e reserva 

� Vermelha e Amarela as vítimas classificadas como muito graves e graves, 

� Preta: vítimas irreversíveis / falecidos 

• Todos os feridos são identificados com pulseira de identificação (que se destaca de um Cartão de 

Triagem -contêm código de identificação da vítima) 

• Preencher rapidamente todos os itens do Cartão de Triagem e marcar a cor correspondente à 

classificação 

� A bolsa com o cartão de triagem deve ficar pendurada na vítima, ou na maca 

• Após triagem de vítimas, proceder ao seu acondicionamento em maca e transporte até à Unidade 

Hospitalar designada 

 
NOTAS : TRIAGEM - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 

 
• A TRIAGEM PRIMÁRIA durante uma Emergência tem como principal objectivo salvar tantas vidas 

quanto possível e assegurar a melhor prestação de cuidados de saúde, atendendo aos recursos 

disponíveis. 

• O fluxograma seguinte assegura a triagem rápida de um grande número de feridos presentes na 

mesma altura. 

� Inevitavelmente este método não é muito preciso e outros métodos devem ser utilizados, se 

o tempo o permitir. 

• O tempo de actuação nesta zona é um dos parâmetros-chave para o êxito da gestão da emergência 

e não deve exceder os 15 s / vítima. 
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“Critérios de Triagem de Vítimas de Catástrofe” 

Avaliação Primária 

 

DISCRIMINADORES 
ESPECIFICOS  

COR DE 
TRIAGEM 

ATRIBUÍDA 
EXPLICAÇÃO 

Vítima que anda 
VERDE 

Num incidente grave, qualquer vítima que possa andar, é 
classificado como de cor verde 

Avaliação da 
respiração VERMELHO 

Algumas vezes a respiração é irregular. Quando a Frequência 
Respiratória é demasiado elevada ≥ 29 ou muito baixa ≤ 10 o 
vítima é classificado de cor vermelha. 

Pulso  

VERMELHO 
Se o tempo de preenchimento capilar não for medido, e o 
pulso for superior a 120 por min., a vítima será classificado de 
cor vermelha. 

Respiração após 
abertura da via 
respiratória 

PRETO 

Em situações de incidentes importantes, deve ser pesquisada a 
presença da respiração após uma simples manobra de 
abertura da via aérea. A ausência de respiração após abertura 
da via respiratória representa a morte. A vítima é classificada 
com a cor preta. 

Tempo de 
preenchimento 

AMARELO O tempo de preenchimento capilar é o tempo que leva os 
capilares do leito ungueal a voltarem a encher após ter sido 
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DISCRIMINADORES 
ESPECIFICOS  

COR DE 
TRIAGEM 

ATRIBUÍDA 
EXPLICAÇÃO 

capilar 

VERMELHO 

aplicada uma pressão de cinco segundos. O tempo normal é 
dois segundos. Este sinal não é tão útil se a vítima estiver frio. 
Se prolongado, a vítima é classificado de cor vermelha. Todas 
as outras vítimas são classificadas de cor amarela. 

 

ZONAS DE 
TRATAMENTO 

COR DE TRIAGEM 

ATRIBUÍDAS 
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

ZONA DE SUPORTE 
AVANÇADO DE VIDA 

VERMELHO • paragem cardíaca presenciada, insuficiência respiratória grave, 
perda de sangue > 1 litro,  

• perda de consciência,  

• feridas penetrantes torácicas ou abdominais,  

• fracturas graves (bacia, coluna ou tórax),  

• queimaduras complicadas com o compromisso da via aérea por 
inalação etc.). 

Lesões cuja 
gravidade 
compromete de 
forma imediata a 
vida: 

ZONA DE 
TRATAMENTO 
URGENTE 

AMARELO • queimadura de 2º (< 30%), 

• queimadura de 3º (< 10%) com outras lesões de tecidos moles,  

• fracturas menores,  

• queimadura de 3º grau em pés, mãos ou face,  

• perda de sangue entre 500 e 1000 cc,  

• lesões da coluna dorsal,  

• TCE importante sem perda de consciência (confusão mental, …) 

Lesões cuja 
gravidade exige 
um tratamento 
urgente mas não 
imediato 

ZONA DE 
TRATAMENTO NÃO 
URGENTE 

VERDE • Fracturas menor 

• Abrasões e contusões 

• Queimaduras ligeiras (2º grau < 15%; 3º grau <2%; 1º grau < 
20%)  

Lesões cujo 
tratamento pode 
ser retardado,  
sem riscos 

ZONA DE ESCASSA 
REVERSIBILIDADE / 
FALECIDOS 

PRETO • traumatismos cranianos com perda abundante de massa 
encefálica 

• …. 
Lesões 
incompatíveis 
com a vida / 
Falecidos 
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8. SOCORRO E SALVAMENTO 

8.1. PRIORIDADE DE ACÇÃO 

O objectivo da área de intervenção de Socorro e Salvamento é a busca, socorro e salvamento de 

vítimas, extinção de incêndios, o escoramento de estruturas, o resgate ou desencarceramento de 

pessoas, a contenção de fugas e derrames de produtos perigosos. 

 

8.2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Coordenador: Comandante dos Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira 

Substituto: 2º Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira 

 

8.3. CONSTITUIÇÃO 

Serviço Municipal de Protecção Civil 

Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira 

Núcleo da Cruz Vermelha de S. João da Madeira 

 

8.4. PROCEDIMENTO 

• Desenvolver as acções de busca/salvamento. 

• Dirigir os ocupantes de zonas sinistradas até às saídas, encaminhando-as para as Forças de 

Segurança no exterior de instalações. 

• Realizar rondas de controlo de cada zona sinistrada, assegurando-se de que todos os ocupantes 

foram evacuados. Verificar espaços habitualmente desocupados (arquivos, sanitários, salas de 

reuniões, etc.). No caso de libertação de uma nuvem de gases tóxicos, identificar pessoas 

desprotegidas ou que não tenham possibilidade de tomar medidas de auto-protecção e 

encaminhá-las para os Pontos de Concentração (ver Procedimento de Evacuação). 

• Auxiliar ocupantes com dificuldades de locomoção ou outra deficiência que possa condicionar a 

sua percepção do alarme, caso seja necessário. 
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• Controlo e/ou combate a qualquer emergência, nomeadamente incêndios, derrames de materiais, 

ou queda de estruturas, seguindo as instruções do superior hierárquico ou do Comandante 

Operacional Municipal. 

• Prestar assistência a pessoas presentes nos edifícios ou pessoal de outras Equipas de Emergência 

que tenham sofrido lesões ou ferimentos (ver Procedimento Serviços Médicos). 

• Verificar, no local, o estado físico e psicológico de vítimas do acidente, assegurando que se 

mantêm calmos e conscientes e, que o seu estado físico permanece estabilizado (ver Procedimento 

Serviços Médicos). 

 

Em seguida apresenta-se o Procedimento de Socorro e Salvamento para cada tipo de ocorrência e, 

algumas instruções para os Agentes de Protecção Civil, para cada situação possível de ocorrer. 

Formação de Nuvem Tóxica

F
a
se

 d
e 
E
m
er
gê

nc
ia

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

Fim da Emergência

Há pessoas em              
zonas desprotegidas / sem 
possibilidade de tomar 

medidas de    
autoprotecção?

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

Agentes de Protecção 
Civil

Sim

Rondas de Verificação da Zona do 
Sinistro

Não Sim

Proceder às operações de 
salvamento de pessoas

Existir risco de se produzirem 
novos incidentes?

Sim

Não

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

Não

RESPONSÁVEL

Formação de Nuvem 
Tóxica

Há informação de       
pessoas com   sinais de 

dificuldade respiratória     no  
interior de         edifícios?

Comunicar as medidas de auto-
protecção às populações

Proceder como no Procedimento 
de Evacuação

Não

Há feridos?
Proceder como no Procedimento 
de Serviços médicos e transporte 

de vítimasSim
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Danos provocados por Explosões

F
a
se

 d
e
 R

ea
bi
lit
aç

ã
o

EDP e a Lusitania Gás avaliam o 
grau de danos e o nível de 

segurança dos sistemas de energia 
eléctrica e  gás

LNEC

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

Fim da Emergência

RESPONSÁVEL

Danos em edifícios ou  
instalações vizinhas da 

FLEXIPOL

Danos na Estrada de 
acesso à FLEXIPOL

Danos em 
infraestruturas de 
serviço púbilco?

Deslocar uma equipa com alguns 
materiais absorventes para 

remover derrames 

Transportar materiais e destroços 
para zona segura

Chamada de reboques para 
remover viaturas danificadas da via

Limpeza de pavimentos

Técnicos efectuam avaliação final 
do grau de danos e o nível de 
segurança e resistência de 

estruturas 

Elementos do Serviço 
Municipal de Protecção 

Civil

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

EDP
Lusitania Gás
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Danos provocados por Incêndios

F
a
se

 d
e
 R

ea
bi
lit
aç

ã
o

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

EDP e a Lusitania Gás avaliam o 
grau de danos e o nível de 

segurança dos sistemas de energia 
eléctrica e  gás

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

LNEC

RESPONSÁVEL

Fim da Emergência

Técnicos efectuam avaliação final 
do grau de danos e o nível de 
segurança e resistência de 

estruturas 

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

Transportar materiais e destroços 
para zona segura

Danos em 
infraestruturas de 
serviço púbilco?

Deslocar uma equipa com alguns 
materiais absorventes para 

remover derrames 

Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira

Danos em edifícios ou  
instalações vizinhas da 

FLEXIPOL

EDP
Lusitania Gás

Limpeza de pavimentos
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9. SERVIÇOS MORTUÁRIOS 

 

9.1. PRIORIDADE DE ACÇÃO 

O objectivo da área de intervenção de Serviços Mortuários é definir critérios de actividades de recolha e 

reunião de vítimas mortais, instalação de morgues provisórias para identificação e reconhecimento de 

vítimas mortais e sepultamento de emergência. 

 

9.2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

Coordenador: Departamento de Planeamento e Ordenamento 

Substituto: Núcleo da Cruz Vermelha de Saúde de S. João da Madeira 

 

9.3. CONSTITUIÇÃO 

Delegado de Saúde de S. João da Madeira 

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 

Polícia de Segurança Pública 

INEM 

Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa de S. João da Madeira 

 

9.4. PROCEDIMENTO 

Em cenários com elevado número de vítimas, a recolha e o depósito de cadáveres são tarefas muito 

sensíveis que devem ser levadas a cabo através de procedimentos rigorosos, pois a sua importância é 

enorme nos aspectos que se prendem com a investigação forense, quando, face ao tipo de ocorrência, 

haja necessidade de a realizar. Esta tarefa deve ser controlada pelas forças de segurança (PSP de S. João 

da Madeira) que, para tal, colaboram com o Delegado de Saúde. 

• O Centro de Saúde de S. João da madeira colabora nas acções de Serviços Mortuários com o 

Delegado de Saúde do município, no estabelecimento de condições sanitárias dos locais de reunião 

de mortes ou morgues provisórias. 

• As Equipas da Cruz Vermelha Portuguesa asseguram o levantamento e transporte de cadáveres. 
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• É da responsabilidade do Delegado de Saúde e da sua equipa, com o apoio das entidades 

competentes: 

• Numerar; 

• Identificar; 

• Escolher o local de armazenamento de cadáveres, caso seja necessário; 

• Informar o Comandante Operacional Municipal, sempre que seja possível, o número de mortos 
e a sua distribuição geográfica; 

• Informar a Comissão Municipal de Protecção Civil qualquer situação que ponha em risco a 
saúde pública da população 

• Estabelecer locais de reunião de mortos nomeadamente no Cemitério de S. João da Madeira, 
ou noutro local a definir, com a colaboração da Junta de Freguesia e entidades competentes. 

 

• A PSP de S. João da Madeira colabora nas acções de mortuária, recolhendo e guardando os 

espólios de falecidos e informando o Centro de Pesquisa de Desaparecidos. 

• As equipas do Instituto Nacional de Medicina Legal, chamadas ao local de reunião de vítimas 

mortais identificam e entregam os corpos para serem sepultados. 

• Os locais de reunião de vítimas mortais devem ser em instalações onde haja um piso em espaço 

aberto, plano e fácil de limpar, com boa drenagem, boa ventilação natural, provido de água 

corrente e energia eléctrica. Deverão ainda ser tidas em conta as acessibilidades, as comunicações, 

a privacidade, a disponibilidade e as facilidades de segurança. 

• Os locais que, face à reduzida capacidade dos cemitérios, se destinam ao sepultamento de 

emergência deverão, na medida do possível, ser tipificados, sendo dada preferência a locais 

cobertos e fechados. 

 

Os locais de reunião de vítimas mortais, bem como os locais de sepultamento de emergência 

encontram-se identificados em planta do Anexo A.  
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PPAARRTTEE  IIVV  ––  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR  

SECÇÃO I 

1. MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTECÇÃO CIVIL 

1.1. COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

A Comissão de Protecção Civil de São João da Madeira é constituída de acordo com o estipulado na Lei 

nº 27/2006, tendo como constituintes: 

• Presidente da Câmara de São João da Madeira; 

• Comandante da Policia de Segurança Pública de São João da Madeira ou seu representante; 

• Comandante dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira ou seu representante; 

• O Delegado de Saúde do município; 

• O Director do Centro de Saúde de S. João da Madeira; 

• O Director do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga; 

• Representante do Núcleo da Cruz Vermelha; 

• Representante do Agrupamento Vertical da E B 2,3 

• Representante do Agrupamento Vertical da Escola Secundária Oliveira Júnior; 

• Representante do Agrupamento de Escuteiros; 

• Representante do Centro Regional de Segurança Social; 

• Representante do Instituto Nacional de Emergência Médica 

 

As Funções e responsabilidades da Comissão Municipal de Protecção Civil são as seguintes: 

• Assessorar o Director do Plano na tomada de decisões durante a Emergência; 

• Estudar e analisar a situação e propõe ao Director do Plano as medidas adequadas à emergência, 

nomeadamente a definição de zonas prioritárias; 

• Garantir a ligação com as entidades e organismos intervenientes no Plano; 

• Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os órgãos de 

comunicação social. 

• Elaborar relatórios da situação. 
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A Comissão Municipal de Protecção Civil reúne-se nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de S. 

João da Madeira ou em alternativa, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira. 

 

1.2. DECLARAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE ALERTA 

A activação do Plano de Emergência Externo da FLEXIPOL, depende da tipologia do acidente, do grau 

de danos e efeitos negativos da Emergência, nomeadamente se a empresa demonstra capacidade de 

controlo da Emergência no interior do estabelecimento ou solicita a intervenção do exterior. Sendo a 

maioria dos riscos de acidente grave a libertação de gases de combustão de um incêndio envolvendo 

blocos de espuma ou TDI para a atmosfera é previsível que uma fuga desta natureza extravase os 

limites do estabelecimento e a consequente emissão de um Alerta. 

O Director do Plano de Emergência Externo ou o seu substituto legal são a autoridade municipal de 

protecção civil e têm a competência para declarar a situação de alerta de âmbito municipal. O 

presidente da câmara municipal é ouvido pelo governador civil para efeito da declaração da situação de 

alerta de âmbito distrital, quando estiver em causa a área do respectivo município. Nesta situação será 

contactado o CDOS de Aveiro, solicitando-se a presença de meios, quer materiais, quer humanos, que 

considere essenciais para a mitigação de uma emergência. 

A verificar-se uma situação de acidente grave ou catástrofe com consequências para as áreas exteriores 

à FLEXIPOL, parte da Comissão Municipal de Protecção Civil, nomeadamente, o Presidente da Câmara, 

ou o vice-presidente, o responsável pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, um elemento de 

comando dos Bombeiros Voluntários, um elemento do comando da PSP têm a competência para 

activar o presente Plano Especial de Emergência de Protecção Civil. 

 

1.3. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, ALERTA E AVISO 

A situação de alerta pode ser declarada quando, face à ocorrência ou iminência de ocorrência de um 

acidente grave, é reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas e ou medidas especiais de 

reacção. Em caso de acidente grave com origem nas instalações da FLEXIPOL, importa Monitorizar as 

Condições Meteorológicas, nomeadamente: a temperatura, humidade relativa e a direcção e velocidade 

do vento, para determinar quais as áreas que poderão ser potencialmente afectadas pela radiação de 

incêndios e/ou presença de nuvens tóxicas de TDI ou produtos da combustão decorrentes de um 

incêndio com origem em substâncias inflamáveis. 

O sistema de Monitorização das Condições Meteorológicas consiste na obtenção dos dados do 

Instituto de Meteorologia, para a Estação Climatológica de Arouca (Serra da Freita). 
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Sempre que o Plano de Emergência Interno for activado, o Director de Emergência da FLEXIPOLou seu 

substituto deve solicitar ao responsável de Transmissões que informe o presidente da câmara municipal 

ou, o vice-presidente dando-lhe conta da gravidade da situação e das eventuais consequências mesmo 

que não se requeira a ajuda de meios exteriores, sejam estes Bombeiros Voluntários, Ambulâncias ou 

Serviços Hospitalares. 

Os responsáveis pela comunicação de uma emergência na FLEXIPOL são: 

 

Responsável:  Eng.º Adriano Rocha   Função: Gerente 

Substituto:  Dr. Nuno Saraiva   Função: Director Área Espumas Lar 

 

O tipo de informações a disponibilizar ao Presidente do Serviço Municipal de Protecção Civil ou ao vice-

presidente encontram-se no Modelo de Relatos da Emergência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data: Out-10 PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO – FLEXIPOL Pág. 87 

 

 

A decisão interna da FLEXIPOL de informar todas as acções tomadas ao longo da emergência às 

entidades externas responsáveis pela activação do Plano de Emergência Externo (PEE) é da 

responsabilidade do Director de Emergência ou do seu substituto. Esta decisão deverá ser tomada 

tendo em consideração os seguintes aspectos: 

• Sempre que o PEI for activado; 

• Risco de danos extensível ao exterior da FLEXIPOL; 

• Necessidades de recursos ou materiais adicionais (ex. materiais de combate a incêndios, 

capacidade de bombagem, etc.). 

 

A informação às entidades competentes para activação do Plano de Emergência Externo é transmitida 

pelo Director de Emergência ou pelo seu substituto. 

Durante uma Emergência com origem na FLEXIPOL torna-se necessário o acompanhamento da situação 

no terreno e obtenção das informações fornecidas pelos responsáveis da FLEXIPOL sobre o evoluir da 

Emergência e áreas afectadas. Este acompanhamento no terreno é missão do Comandante Operacional 

Municipal de S. João da Madeira (COM), que avaliará a gravidade da situação. Este procedimento será 

comunicado ao Director de Emergência da FLEXIPOL. 

Nesta fase, o Comandante Operacional Municipal de S. João da Madeira (COM) contactará via 

telefónica com o Presidente da Câmara ou seu substituto e com os elementos da CMPC com 

competências para a Activação do Plano de Emergência Externo, prestando toda a informação 

necessária à avaliação da situação para o exterior do estabelecimento, de modo a poderem tomar uma 

decisão sobre a Activação do Plano. 

Se o Plano de Emergência Externo for activado, o Aviso às populações afectadas ou potencialmente 

afectadas será efectuado através dos seguintes meios: 

• Viaturas com megafones e sistema de aviso porta-a-porta 

• Estações de rádio locais 

• Contacto telefónico aos estabelecimentos industriais da zona envolvente da FLEXIPOL. 

 

Desta forma, serão emitidos comunicados com instruções sobre as Medidas de Auto-Protecção e de 

colaboração com as autoridades, a adoptar pela população. 
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