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Plano Especial de Emergência Nº 01/2007 
Risco Sísmico da Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos 
Limítrofes 

Refª.: a. Lei de Bases de Protecção Civil (LBPC) 

b. Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) 

c. Plano Nacional de Emergência 

 
 

1. Situação 
a. Geral 

Das cinco zonas sismogénicas mais importantes que afectam Portugal, o Banco de 

Gorringe e a falha do vale inferior do Tejo são as que directamente se fazem sentir 

na região de Lisboa e Vale do Tejo, com consequências, por vezes, devastadoras, e 

que ciclicamente afectam esta região. 

Esta realidade é aliás patente nos registos históricos em que se sentiu o efeito deste 

evento, nomeadamente nos anos de 63 A.C., 1356, 1531 (por duas vezes), 1755, 

1858, 1909 e 1969, onde se verificaram, no seu todo, dezenas de milhares de mortos 

e a destruição, por várias vezes, de toda ou parte da cidade de Lisboa.    

Na realidade, a história da Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes 

(AML CL) tem associados diversos registos de fenómenos sísmicos que, com maior 

ou menor impacte, causaram danos e consequências severas na região, deixando 

marcas na memória colectiva dos portugueses. De entre os inúmeros registos de 

actividade sísmica sentida, gerada tanto no limite geodinâmico entre a placa Africana 

e a Euro-Asiática como em fontes sísmicas mais próximas da AML CL, sobressaem, 

pelo peso simbólico que lhes estão associados, o célebre terramoto de 1755, 
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considerado internacionalmente como o primeiro desastre da era moderna e, numa 

escala mais regional, o sismo de Benavente de 1909. 

b. Enquadramento Nacional 
A importância da AML no contexto do país é por demais evidenciada pelas 

características urbanas, económicas e políticas deste território. Para além de uma 

forte concentração demográfica, onde sobressaem fluxos e movimentos pendulares 

diários, localizam-se nesta área os principais órgãos de decisão política e 

administrativa do país, a par dos sectores económicos e financeiros que tornam esta 

região um espaço vital e sensível em situações de emergência. Jogam-se aqui, por 

efeito desta potencial ameaça sísmica, não só consequências de ordem local e 

regional, mas também efeitos repercutíveis em termos nacionais.   

Para além desta ordem de razões, o presente Plano assenta, também, nos seguintes 

pressupostos: 

 Situada numa região de risco sísmico moderado, é fortemente expectável que a 

AML CL seja afectada pelas consequências deste evento natural, apenas se 

mantendo a incógnita de quando tal acontecerá; 

 Um evento sísmico poderá atingir de forma decisiva o próprio Sistema de 

Protecção Civil podendo ser necessário recorrer a ajuda externa (internacional); 

 É comum neste tipo de emergências ser afectada e retardada a resposta 

institucional, devendo os grupos, comunidades e indivíduos estar preparados 

para prestar as primeiras medidas de socorro e garantirem as suas necessidades 

básicas por um período que se pode prolongar até 72 horas. 

c. Caracterização da AML CL  
A Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes (AML CL), conforme é 

designada a área de abrangência directa do presente plano, abrangendo 26 

concelhos dos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, ocupa uma superfície de 

4881 Km2, onde residem cerca de 2 milhões e 900 mil habitantes, distribuídos pelas 

281 freguesias e representa cerca de 28% do total da população de Portugal 

Continental (Figura 1). 
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Figura 1 – Identificação da área do PEERS AML CL. 

Para além da sua dimensão territorial esta é uma região de grande importância 

política, económica e social para todo o país. Aqui se concentram as principais 

instituições político-administrativas de governação do país – Presidência da 

República, Assembleia da República e Governo. Do mesmo modo, e ao nível 

económico, é relevante salientar que, a AML CL concentra cerca de 33% do total das 

actividades económicas de Portugal Continental. Destas, 79% pertencem ao sector 

terciário correspondendo a parte significativa do tecido económico nacional. Em 2005 

a riqueza produzida na AML CL representou um valor de 40% do PIB, tendo 

absorvido 45.1% do investimento total realizado no território do Continente. Acresce 

ainda a localização de sedes e filiais de instituições bancárias, seguradoras e de 

outras empresas, tanto nacionais como estrangeiras, assim como a própria Bolsa de 

Valores de Lisboa, importante pólo de gestão financeira da vida económica nacional.  
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De um ponto de vista cultural e simbólico, alguns dos principais, e mais importantes, 

recursos nacionais, nomeadamente em investigação, ciência, educação e 

desenvolvimento tecnológico têm também a sua localização nesta área. 

É, portanto, por demais evidente o peso que esta região apresenta e representa no 

contexto nacional (Tabela 1). Poder-se-ão acrescentar ainda os fortes movimentos e 

fluxos pendulares que, quotidianamente, são gerados pelas populações residentes 

nos vários concelhos que constituem esta área.  

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Estatísticas globais das existências na AML CL. 

Em termos da sua respectiva dinâmica social, é possível individualizar diferentes 

períodos de movimentação das populações durante o ano, a semana e o dia. 

Verifica-se, que em relação à generalidade dos concelhos da AML CL, o município 

de Lisboa é o que regista uma maior confluência diária no período diurno, 

aumentando em cerca de 1,3 vezes os quantitativos populacionais na sua área de 

jurisdição territorial. No entanto, novos pólos de atracção foram surgindo, 

nomeadamente a norte do Rio Tejo, na região de Oeiras, e em Palmela, na margem 

sul. 

É também de salientar a intrincada e complexa rede de infra-estruturas, nas suas 

mais variadas dimensões, abrangendo o abastecimento, saneamento e rede viária, 

para além das infra-estruturas portuárias e aeroportuárias, de importância central 

para o país. Acrescem, ainda, as zonas residenciais, de características 

marcadamente heterogéneas e com diferentes tipologias urbanas e construtivas, 

pontuadas com graus de vulnerabilidade e de risco distintas.  

A caracterização territorial da AML CL aqui apresentada é suportada por cartas 

temáticas dos equipamentos dos sectores da saúde, educação, forças de segurança, 

administração pública e de serviços, redes viárias, de abastecimento de água e 

saneamento, rede eléctrica e de comunicações. Nesta cartografia estão identificadas 

as principais características dos solos, relevantes para o planeamento de 

emergência, e ainda a potencial zona de concentração de danos. 

ESTATÍSTICAS GLOBAIS 
Concelhos envolvidos (Nº) 26 
Edifícios (Nº) 433 340 
Alojamentos familiares (Nº) 1 153 187 
População (Nº habitantes) 2 880 201 
Economia (% PIB) 45 
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d. Hipótese de planeamento 
Dos vários cenários possíveis no território da AML CL para um evento sísmico, 

admite-se como hipótese de planeamento o seguinte: 

Cenário próximo, de magnitude moderada a elevada – Epicentro no Vale 
Inferior do Tejo, com Magnitude = 6.6/6.7 (Figura 2). 

 

Figura 2 – Carta de intensidades sísmicas do território da AML CL, no caso 

de um sismo com epicentro no Vale do Tejo. 

Da leitura deste cenário resulta que será afectada uma área com um raio superior a 40 

km, repercutindo-se num forte impacto na capacidade produtiva nacional durante um 

longo período de tempo. As perdas económicas directas estimam-se em cerca de 4 

551 Milhões de Euros. Os danos estimados deverão concentrar-se, em especial, em 

torno dos concelhos marginais ao rio Tejo 

As intensidades sísmicas variam entre V e IX (Escala de Mercalli Modificada), numa 

envolvente máxima em torno da estrutura do Vale do Tejo, representando um impacto 

muito significativo (Tabela 2). 
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Concelho Limite 
Mínimo

Limite 
Máximo 

Cartaxo V VI
Torres Vedras V VI
Azambuja V VII
Salvaterra de Magos VI VI
Alenquer VI VII
Benavente VI VII
Cascais VI VII
Mafra VI VII
Palmela VI VII
Sobral de Monte Agraço VI VII
Sesimbra VI VII
Setúbal VI VII
Sintra VI VII
Arruda dos Vinhos VI VIII
Alcochete VI VIII
Montijo VI VIII
Oeiras VI VIII
Seixal VI VIII
Loures VI IX
Amadora VII VIII
Barreiro VII VIII
Moita VII VIII
Odivelas VII VIII
Vila Franca de Xira VII VIII
Almada VII IX
Lisboa VII IX

 
Tabela 2 – Limites mínimos e máximos, das intensidades registadas, por concelho. 

A estimativa de danos na população é de, aproximadamente, cerca de 10 000 vítimas 

mortais e 1600 feridos graves, a que pode acrescer cerca de 107 000 feridos com 

necessidade de cuidados hospitalares. Estes valores poderão ser superiores se o 

sismo ocorrer no período entre as 19:30h e as 6:30h. 

Para além destas vítimas, ainda resultarão mais de 273 000 pessoas desalojadas, 

correspondendo a cerca de 9.5% da população da AML CL. 

No cenário prevê-se também uma forte afectação das redes vitais, designadamente: 

 Rede eléctrica: afectação de unidades de produção termoeléctrica localizadas no 

Carregado e em Setúbal, para além de diversas subestações e transformadores; 

 Rede de gás: colapso de alguns troços, em especial nos localizados em terrenos 

que apresentam susceptibilidade à liquefacção como os de Seixal, Almada, 

Barreiro e Moita; 

 Rede de telecomunicações: afectação de 10 a 20% das centrais telefónicas. 
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Em relação ao parque edificado não habitacional (escolas, hospitais, estações de 

serviço, serviços públicos, entre outros) estima-se que este sofrerá danos moderados. 

A Tabela 3 apresenta os danos globais considerados por efeito da simulação 

efectuada para o cenário considerado. 

DANOS NO 
EDIFICADO  VÍTIMAS HUMANAS 

Valor 
Severos Colapso Vítimas 

Mortais 
Feridos 
Graves 

Cuidados 
Hospitalares Desalojados 

Em Nº 24 170 9 907 9 907 1 600 107 000 273 111 

Em % 5.70 2.30 0.30 0.10 6.7 9.50 

 

Tabela 3 – Danos no cenário considerado
1
. 

Neste cenário de planeamento, os concelhos de Lisboa, Almada, Seixal, Loures, Vila 

Franca de Xira, Barreiro e Moita são os mais severamente afectados e onde se 

concentram mais de 90% das vítimas humanas (mortos e feridos graves) e das perdas 

no edificado (edifícios colapsados ou com danos severos) da AML CL (Tabela 4).  
 
 

DANOS NO EDIFICADO 
(Nº) VÍTIMAS HUMANAS (Nº) 

CONCELHO 
Severos Colapso Mortais Feridos 

Graves 
Desalojado

s 
Lisboa 9 797 5 250 5 250 1 079 158 247
Almada 4 111 2 006 2 006 296 39 429
Seixal 1 781 436 436 44 10 452
Loures 1 356 338 338 0 14 037
Barreiro 1 350 577 577 64 10 605
Moita 1 034 327 327 40 6 690
V. F. Xira 1 015 322 322 40 8 697
Total dos 7 
concelhos 20 444 9 256 9 256 1 563 248 157

Total da AML CL 24 170 9 907 9 907 1 600 273 111
 

Tabela 4 – Concelhos com maior número de vítimas humanas e perdas no edificado. 

Nestes municípios estima-se também uma elevada afectação dos equipamentos 

escolares e hospitalares, das infra-estruturas de protecção e socorro, da rede viária e 
                                                 
1 - Valores percentuais em relação às existências totais na AML CL (População residente e edificado, Censos 

2001/1991). 
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das infra-estruturas de abastecimento de água, electricidade e comunicações 

telefónicas. 

Em torno destes municípios afectados é possível definir uma envolvente igualmente 

caracterizada por significativas perdas humanas ou no edificado, correspondendo aos 

concelhos de Amadora, Odivelas e Oeiras no que se refere à margem norte do rio Tejo 

e aos concelhos de Alcochete, Montijo, Palmela, Sesimbra e Setúbal, no distrito de 

Setúbal (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Representação da área de maior concentração de danos, abrangendo os 

concelhos de Lisboa, Loures, Almada, Seixal, Vila Franca de Xira, Moita e 

Barreiro (a vermelho) e da área envolvente, ainda com danos elevados (a 

laranja). 
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Importa, ainda, no âmbito do presente estudo, referir as zonas que foram identificadas 

como zonas Potencialmente sem danos e solos com potencial de Liquefacção (Figura 

4). 

 

Figura 4 – Representação das Zonas Potencialmente sem danos e 

solos com potencial de Liquefacção 

Para concluir, salienta-se que face ao carácter virtual do cenário, deverão ainda ser 

tidos em conta os seguintes pressupostos: 

 O número de vítimas humanas poderá ser superior aos valores estimados, 
se o sismo ocorrer, conforme foi referido, no período entre as 19:30 e as 
06:30, ou nos dias úteis fora dos períodos de férias, já que a população presente 

em cada concelho da AML CL, com excepção dos municípios de Lisboa e Setúbal 

é sempre maior neste período;  
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 Existirão réplicas do sismo nos dias seguintes que tenderão a agravar as 

perdas directas estimadas pela queda de mais edifícios e o consequente aumento 

do número de vítimas; 

 A quase incontornável ocorrência de incêndios urbanos e explosões, com 

uma grande probabilidade de se registar em elevado número, contribuirão para o 

aumento do valor de perdas estimado; 

 Poderá ainda ocorrer um tsunami que, com uma grande probabilidade, afectará 

as estruturas de socorro e aumentará o número de vítimas e perdas. 

e. Anexo A – Análise de risco e vulnerabilidades sísmicas. 

f. Anexo B – Caracterização territorial da AML CL. 

g. Anexo C – Cartografia do cenário sísmico e áreas de emergência. 

2. Finalidade do Plano 
O presente Plano - constituindo-se como uma plataforma estratégica capaz de 

responder com eficácia às necessidades dos cidadãos - define a estrutura de 

Direcção, Comando e Controlo e regula a forma como é assegurada a coordenação 

institucional, a articulação e a intervenção das organizações integrantes do SIOPS, 

envolvidas ou a envolver nas operações de Protecção e Socorro, tendo em vista o 

cumprimento dos Objectivos Estratégicos definidos pelo Governo nesta matéria. 

O presente Plano tem, ainda, os seguintes objectivos: 

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

indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de uma catástrofe sísmica, 

nomeadamente os que gerem o impacto nos cidadãos, no património público e 

privado e no ambiente; 

 Desenvolver nas entidades envolvidas nas operações de Protecção e Socorro o 

nível de preparação para a emergência, de forma a criar mecanismos de resposta 

sustentada, sobretudo nas primeiras 72 horas pós-acidente; 

 Promover estratégias que assegurem a continuidade, a manutenção e 

recuperação do funcionamento das infra-estruturas vitais; 

 Possibilitar a recuperação e reabilitação, com a maior rapidez possível, do 

funcionamento dos serviços públicos e privados, de modo a limitar os efeitos da 

catástrofe; 
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 Habilitar as entidades envolvidas nas operações de Protecção e Socorro a 

manterem o grau de preparação e de prontidão necessário à gestão desta 

situação de emergência; 

 Possibilitar a realização regular de treinos, simulacros e exercícios, de carácter 

sectorial ou global, destinados a testar a praticabilidade, eficiência e eficácia do 

Plano e a permitir a sua actualização; 

 Promover junto das populações acções de sensibilização, tendo em vista a sua 

preparação e entrosamento na estrutura de resposta à emergência. 

3. Âmbito 
O presente Plano aplica-se a toda a Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos 

Limítrofes (AML e CL) e a todos os organismos e instituições que cooperam nesta 

matéria. 

Este, serve de base à elaboração dos Planos de Operações Distritais e Municipais e 

de referência à elaboração de todas as Directivas, Planos ou Ordens de todos os 

agentes e entidades integrantes deste Dispositivo Nacional. 

4. Execução 
a. Intenção do Director do Plano 

(1) Mobilizar um Dispositivo Integrado de Resposta (DIR) constituído por meios 

humanos e equipamentos de intervenção, reforço, apoio e assistência, 

pertencentes aos Agentes de Protecção Civil (APC) e a outras entidades, públicas 

ou privadas, que colaborem nesta matéria, e que integra os Serviços Municipais 

de Protecção Civil (SMPC) dos concelhos afectados; 

(2) Desenvolver as acções do Dispositivo Integrado de Resposta de forma: 

(a) Automática, de acordo com o pré-planeamento, mas com a flexibilidade 

indispensável para se adaptarem às alterações e situações imprevisíveis que 

possam ocorrer; 

(b) Estruturada, com base nos recursos e meios não afectados, e em conformidade 

com a avaliação dos danos registados; 

(c) Adequada às necessidades e exigências da resposta, devendo estas ser 

tomadas em tempo oportuno, quer para aumentar o seu respectivo nível de 

intervenção, quer para reduzir a eventual escalada da situação. 

(3) No âmbito das operações de emergência, e de forma a atribuir prioridade às 

respectivas acções de resposta, fasear o empenhamento dos meios do Dispositivo 

Integrado de Resposta nas seguintes fases: 
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• Fase de Socorro  
Esta fase caracteriza as acções de resposta tomadas e desenvolvidas nas 

primeiras horas após a ocorrência de um sismo que afecte o normal 

funcionamento do sistema social e que provoque danos humanos e materiais. 

Privilegiam-se nesta fase as acções de resposta imediata ao socorro e 

salvamento de vidas humanas. 

As primeiras acções no terreno que se iniciam nesta fase, através da actuação 

das equipas disponíveis para a intervenção, obedecem a um paradigma tipo 

nora. À medida que essas equipas vão avançando vão sinalizando, através de 

marcas convencionais, os locais de passagem, deixando indicações para o 

trabalho dos grupos que os procedem, completando assim o circuito até à 

realização completa das suas tarefas. Adequam-se, assim, as capacidades e os 

meios às tarefas imediatas, não desperdiçando tempo que pode ser decisivo em 

outros locais. 

Nesta fase, desempenham um papel preponderante as próprias populações, 

enquanto socorristas de si mesmas. Deve pois ser potenciado o aproveitamento 

desta colaboração solidária e espontânea, manifestada pelas comunidades, 

grupos sociais e indivíduos, incorporando as estruturas emergentes que, 

eventualmente, se venham a constituir no âmbito das acções de resposta, 

assentes, nomeadamente, em grupos de voluntários. 

• Fase Sustentada 
Este período caracteriza-se pela acção concertada por parte do Sistema de 

Protecção Civil. Continuando a manter, prioritariamente, as funções de resposta 

de salvamento, resgate e tratamento de vidas humanas, desenvolvem-se as 

medidas conducentes à recuperação e apoio ao funcionamento do sistema 

social. As entidades e organismos executam as competências e tarefas 

definidas no âmbito das respectivas missões. 

Embora se mantenham bem presentes os efeitos resultantes da ocorrência 

sísmica, considera-se estar ultrapassado o período crítico da emergência. Neste 

sentido, as acções de resposta devem ser estruturadas para resolver os 

problemas existentes e, em simultâneo, iniciar as medidas de recuperação e 

reabilitação do funcionamento normal das instituições. 

• Fase de Recuperação 
Nesta fase torna-se necessário apoiar o nível municipal do sistema de 

protecção civil nas seguintes actividades: 
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− Inspecção dos edifícios com a finalidade de verificar a sua habitabilidade e 

acelerar, desde que possível, o regresso da população; 

− Inspecção e verificação das condições das áreas sujeitas a fenómenos 

colaterais associados (afundamentos, deslizamentos, etc.); 

− Recuperação das funcionalidades de serviços essenciais, com o 

restabelecimento de abastecimento de água, electricidade, gás e redes de 

comunicações, além de garantir a assistência aos desalojados; 

− Restabelecimento da administração ordinária dos trabalhos administrativos 

ao nível da freguesia; 

− Recenseamento e tutela dos bens culturais que importa salvaguardar; 

− Restabelecimento da actividade produtiva e comercial como o funcionamento 

de serviços de atendimento ao público e escolas entre outros. 

(4) Sectorizar o Teatro de Operações, com a definição clara de responsabilidades de 

coordenação, comando e controlo aos vários níveis de decisão; 

(5) Assegurar a criação das Zonas de Mobilidade Restrita, de Recepção de Reforço, 

de Acolhimento Primário, ao nível do Teatro de Operações (TO), Zonas de 

Concentração e Reserva, de Reunião e Irradiação, de Reunião de Mortos, de 

Triagem e Evacuação, ao nível das Áreas de Operações Distritais (AOD), e Zonas 

de Concentração Local e de Apoio ao nível de Sector;  

(6) Assegurar o Comando, Comunicações, Controlo, e as Informações das operações 

de Protecção e Socorro através de Postos de Comando de Operações Conjuntos, 

a destacar para o Teatro de Operações, a serem guarnecidos por elementos 

representantes das organizações integrantes do Dispositivo; 

(7) Assegurar o despacho imediato de meios do DIR, de forma articulada e 

coordenada com os PCOC.  

(8) Tornar prioritária a segurança do pessoal do DIR e a protecção dos cidadãos; 

(9) Assegurar o reforço rápido de Teatros de Operações através do balanceamento 

de meios intra-distritais, inter-distritais ou nacionais de socorro e apoio, terrestres 

ou aéreos, obtendo, se necessário, a cooperação de outros organismos ou 

instituições nacionais ou estrangeiras, aprofundando as acções de cooperação, ao 

nível das operações; 

(10) Constituir uma Reserva à ordem do CONAC, com capacidade helitransportada. 

(11) Dotar cada um dos PCOC com um Helicóptero de Reconhecimento e Avaliação. 
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(12) Mobilizar e treinar o pessoal, as comunicações e os procedimentos operacionais, 

através da realização de exercícios de simulação da situação de emergência, da 

cariz nacional, a ser realizado anualmente; 

(13) Assegurar a eficácia da gestão da informação pública, centralizando no Comando 

Nacional de Operações de Socorro os contactos com a Comunicação Social.  

b. Conceito da Operação 

(1) Organizar o Teatro de Operações (TO) 

(a) Definir a área geográfica do Teatro de Operações (TO) 

1 De acordo com as Zonas de risco de concentração de danos das áreas 

afectadas dos Distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, esta área é delimitada 

a Este pelo Oceano Atlântico, a Norte pelos Municípios de Torres Vedras, 

Alenquer, Azambuja e Cartaxo, a Oeste pelos Municípios de Salvaterra de 

Magos, Benavente e Montijo e a Sul pelo Estuário do Sado e pelo Atlântico. 

2 Neste TO, Comandado pelo Comando Nacional de Operações de Socorro 

(CNOS), é montado um Posto de Comando Operacional Nacional Avançado 

(PCNAV) na região de Cartaxo, e prevê a montagem de um Posto de 

Comando alternativo na região de Torres Novas. 

(b) Definir a Zona de Mobilidade Restrita 

1 De acordo com as Zonas de risco de concentração de danos das áreas 

afectadas, definir uma Zona de Mobilidade Restrita a fim de garantir a 

montagem de um cordão de Segurança, pelas Forças de Segurança, com o 

objectivo de impedir a entradas de entidades estranhas ao Socorro. 

2  Esta é definida pelos concelhos de Lisboa, Oeiras, Amadora, Odivelas, Loures, 

Vila Franca de Xira, Benavente, Alcochete, Montijo, Palmela, Moita, Barreiro, 

Almada, Seixal, Sesimbra e Setúbal. 

(c) Montar Zonas de Recepção de Reforços (ZRR) 
Para efeitos de controlo e triagem dos meios de reforço e apoio logístico 

nacional, antes de atingirem o Teatro de Operações, montar 3 (três) ZRR nos 

seguintes Locais:  

1 ZRR 1, na região de Torres Novas 

a. Esta ZRR prepara-se para receber todo o reforço Nacional a Norte da Região 

da AML CL. 
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b. É montada pela estrutura Operacional do Distrito de Santarém, reforçada 

pelo Distrito de Castelo Branco.  

2 ZRR 2, na região de Marateca 

a. Esta ZRR prepara-se para receber todo o reforço Nacional a Sul da Região 

da AML CL. 

b. É montada pela estrutura Operacional do Distrito de Setúbal, reforçada pelo 

Distrito de Évora.  

3 ZRR 3, nas Bases aéreas de Beja, Monte Real e Tancos 

a. A ZRR 3 de Beja, prepara-se para receber todo o reforço aéreo Nacional e 

Internacional. 

É montada, e assegurada, pela estrutura Operacional do Distrito de Beja.  

b. A ZRR 3 de Monte Real, prepara-se para receber todo o reforço aéreo 

Nacional e Internacional. 

É montada, e assegurada, pela estrutura Operacional do Distrito de Beja.  

c. A ZRR 3 de Tancos, constitui-se alternativa às anteriores, e só é utilizada em 

último recurso.  

É montada pela estrutura Operacional do Distrito de Castelo Branco.  

(d) Sectorizar o TO em Áreas de Operações Distritais (AOD) 
Para efeitos de atribuição de áreas de responsabilidade, Sectorizar o TO em 

AOD, definidas pelas áreas afectadas dos Distritos de Lisboa, Santarém e 

Setúbal, respectivamente, com a conseguinte organização geográfica:  

1 Área de Operações do Distrito (AOD) de Lisboa 

a. Delimitada a Este pelo Oceano Atlântico, a Sul pelo Estuário do rio Tejo, a 

Norte pelos Concelhos de Torres Vedras, Alenquer e Azambuja e a Oeste, 

pelos Municípios de Azambuja e Vila Franca de Xira. 

b. Nesta AOD, Comandada pelo CODIS de Lisboa, é montado um Posto de 

Comando Operacional Conjunto Distrital (PCOCD) na região de Mafra, e 

prevê-se a montagem de um Posto de Comando alternativo na região de 

Torres Vedras. 

2 Área de Operações do Distrito (AOD) de Santarém 

a. Constituída pelo Municípios de Benavente, Cartaxo e Salvaterra de Magos. 

b. Nesta AOD, Comandada pelo CODIS de Santarém, é montado um PCOCD 

na região de Benavente, e prevê-se a montagem de um Posto de Comando 

alternativo na região de Almeirim. 
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3 Área de Operações do Distrito de Setúbal 

a. Delimitada a Este pelo Oceano Atlântico, a Norte pelo Estuário do rio Tejo e 

Municípios de Alcochete e Montijo, a Oeste pelos Municípios de Montijo e 

Palmela e a Sul pelo estuário do Sado e Oceano Atlântico. 

b. Nesta AOD, Comandada pelo CODIS de Setúbal, é montado um PCOCD na 

região de Pinhal Novo, e prevê-se a montagem de um Posto de Comando 

alternativo na região de Marateca. 

(e) Montar Zonas de Concentração e Reserva (ZCR) 
Em cada uma das AOD, através das estruturas Distritais respectivas, montar 

uma ZCR para localização temporária dos meios e recursos disponíveis sem 

missão imediata, montagem de um sistema de apoio logístico e assistência 

pré-hospitalar e possibilitar as concentrações e trocas de recursos pedidos pelo 

Posto de Comando Operacional. 

1  ZCR da AOD de Lisboa 

Concelho de Sintra, na região da Granja do Marquês. 

2 ZCR da AOD de Santarém 

Concelho de Benavente, na Carreira de Tiro de Alcochete. 

3 ZCR da AOD de Setúbal 

Concelho de Setúbal, na região de Águas de Moura. 

(f) Constituir em cada uma das AOD os seguintes Sectores: 
1 AOD de Lisboa 

Sector de Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Odivelas, Loures, Torres Vedras, 

Mafra, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Alenquer, Vila 

Franca de Xira e Lisboa. 

2 AOD de Santarém 

Sector de Benavente, Cartaxo e Salvaterra de Magos. 

3 AOD de Setúbal 

Sector de Almada, Seixal, Barreiro, Montijo, Alcochete, Sesimbra, Moita, 

Palmela e Setúbal. 

4 Cada Sector corresponde à área geográfica do respectivo município. 

5 Cada Sector, é Comandada por um Comandante de Sector, e integra: 

• Um Posto de Comando de Sector; 

• Uma Zona de Apoio (ZA). 
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(g) Constituir em cada uma das AOD, face ao número de Sectores existente 
em cada uma daquelas áreas de operações, as seguintes Frentes: 

1 AOD de Lisboa 

a.  Esta AOD constitui-se em quatro Frentes, a saber: 

• Frente I – Constituída por 6 Sectores, a que correspondem os Municípios 

de Sintra, Cascais, Oeiras e Amadora; 

• Frente II - Constituída por 6 Sectores, a que correspondem os Municípios 

de Torres Vedras, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos 

Vinhos, Azambuja, Alenquer; 

• Frente III – Constituída por 3 Sectores, a que correspondem os Municípios 

de Odivelas, Loures e Vila Franca de Xira; 

• Frente IV – Constituída por 1 Sector, a que corresponde o Município de 

Lisboa; 

b. O Comando de cada uma das Frentes é atribuído a um Adjunto nomeado 

pelo CODIS de Lisboa, localiza-se no PCOCD de Lisboa, localizado em 

Mafra, e garante a ligação do escalão municipal ao Distrital.  

O Comandante da Frente IV, que corresponde à cidade de Lisboa, é o 

Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).  

2 AOD de Santarém 

a. Esta AOD constitui-se numa Frente, a saber: 

• Frente I – Constituída por 3 Sectores, a que correspondem os Municípios 

de Benavente, Cartaxo e Salvaterra de Magos. 

b. O Comando da Frente é atribuído a um Adjunto nomeado pelo CODIS de 

Santarém, localiza-se no PCOCD de Santarém, localizado em Benavente, e 

garante a ligação do escalão municipal ao Distrital.  

3 AOD de Setúbal 

a. Esta AOD constitui-se em três Frentes, a saber: 

• Frente I – Constituída por 3 Sectores, a que correspondem os Municípios 

de Almada, Seixal e Barreiro; 

• Frente II - Constituída por 2 Sectores, a que correspondem os Municípios 

de Montijo e Alcochete; 

• Frente III – Constituída por 4 Sectores, a que correspondem os Municípios 

de Sesimbra, Moita, Palmela e Setúbal. 
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b. O Comando de cada uma das Frentes é atribuído a um Adjunto nomeado 

pelo CODIS de Setúbal, localiza-se no PCOCD de Setúbal, localizado no 

Pinhal Novo, e garante a ligação do escalão municipal ao Distrital. 

(h) Criar Zonas Específicas de Reunião, Evacuação, Movimentação e 
Alojamento das Populações 

1 Zonas de Acolhimento Primário (ZAP) 

As ZAP, de escalão de TO, correspondem aos locais de acolhimento e 

alojamento temporário da população evacuada.  

A capacidade ideal de cada ZAP será na ordem das 2.500/3.000 pessoas, 

podendo, em caso de disponibilidade de terreno, atingir um valor máximo de 

20.000 deslocados. Serão Montadas 3 ZAP:  

a. Distrito de Lisboa 

− Torres Vedras, Santa Cruz. 

b. Distrito de Santarém 

− Almeirim, Complexo Desportivo. 

c. Distrito de Setúbal 

− Montijo, Região de Pegões. 

2 Zonas de Reunião e Irradiação (ZRI) 

A ZRI, montada a nível da AOD, corresponde ao local de assistência primária 

da população evacuada e deve permitir a prestação de apoio psico-social e 

sanitário e a triagem médica. Serão Montadas 3 ZRI: 

a. AOD Lisboa 

− Sintra, Base Aérea Nº 1 

b. AOD de Santarém 

− Benavente, Campo de Futebol. 

c. AOD de Setúbal 

− Pinhal Novo - Parque Industrial do Vale do Alecrim  

3 Zonas de Concentração Local (ZCL) 

A ZCL, montada a nível de Sector, corresponde ao local de reunião da 

população e deve permitir a recepção, recenseamento e encaminhamento para 

a ZRI da população deslocada.  

Estas deverão ser montadas em cada um dos Municípios, pelos Serviços 

Municipais. 
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(i) Anexo D – Organização do Teatro de Operações. 

(2) Estruturar um Dispositivo de Resposta Imediata (DIR) 

Os danos causados por um sismo desta dimensão nas estruturas locais de 

protecção e socorro irão inviabilizar que a resposta seja imediata, organizada, 

devidamente comandada e estruturada. Para além disso, muitos dos meios 

destinados à Protecção e Socorro existentes localmente irão ficar afectados e 

inoperacionais  

Assim, é necessário criar as condições para garantir, numa 1ª fase, uma resposta 

com os meios necessários devidamente comandada e organizada, recorrendo 

para isso às estruturas e meios de Protecção e Socorro, Agentes de Protecção 

Civil e outras Entidades dos Distritos Adjacentes que irão garantir a organização 

do Dispositivo Integrado de Resposta (DIR) numa 1ª fase, da seguinte forma: 

(a) Capacidade de Coordenação, Comando e Controlo   

1 Área de Operações de Lisboa 

a. Organização inicial do PCOCD 

. Sem prejuízo das acções de Protecção e Socorro imediatas, que serão 

desenvolvidos pelos APC e Entidades locais, a estrutura operacional da 

ANPC do Distrito de Leiria (CDOS de Leiria), em estreita coordenação e 

colaboração com o CDOS de Lisboa, organiza a AOD, instala e opera o 

PCOCD na região de MAFRA, e transfere o Comando para a estrutura 

operacional da ANPC do Distrito de Lisboa (CDOS de Lisboa), quando esta 

garantir capacidade para o efeito. 

. Quando da passagem de Comando, o Comando Distrital de Leiria passa a 

apoiar o de Lisboa.  

. O CODIS de Lisboa, após assumir o Comando cumpre todas as missões e 

tarefas previstas no presente plano. 

b. Organização inicial dos PC de Sector 

. Sem prejuízo das acções de Protecção e Socorro imediatas, que serão 

desenvolvidos pelos Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC), APC e 

Entidades locais, o Comando Distrital de Leiria, em coordenação com o de 

Lisboa, assegura a organização dos PC dos Sectores à custa dos meios do 

Distrito de Leiria da seguinte forma: 
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Distrito de Leiria Município 
de Leiria (2) 

Município de 
Batalha     

Município 
de Pombal  

Município de 
Porto Mós   

Município de 
Alvaiázere     

Distrito de Lisboa Torres 
Vedras Alenquer Azambuja Mafra Sobral de 

Monte Agraço

Distrito de Leiria Município 
de Ansião   

Município de 
Marinha 
Grande     

Município 
de Caldas 
da Rainha  

Município de 
Alcobaça    

Município de 
Nazaré     

Distrito de Lisboa Arruda dos 
Vinhos

Vila Franca 
de Xira Sintra Loures Odivelas

Distrito de Leiria Município 
de Óbidos   

Município de 
Bombarral   

Município 
de Peniche  

Município de 
Leiria (1)    

Distrito de Lisboa Amadora Cascais Oeiras Lisboa

Estruturas de Comando

 

. O local de montagem do Posto de Comando de Sector é o previsto nos 

Planos Municipais de Emergência/Plano Especial de Emergência Municipal 

do respectivo Município. 

. As Equipas de Comando dos Municípios do Distrito de Leiria transferem o 

Comando para as de Lisboa, quando estes garantirem capacidade para o 

efeito. 

. Quando da passagem de Comando, as Equipas de Comando dos 

Municípios do Distrito de Leiria passam a apoiar os de Lisboa.  

. As Equipas de Comando dos Municípios do Distrito de Lisboa, após 

assumirem o Comando cumprem todas as missões e tarefas previstas no 

presente plano. 

c. Anexo E – Organização da AOD de Lisboa 

2  Área de Operações de Santarém 

a. Organização inicial do PCOCD 

. Sem prejuízo das acções de Protecção e Socorro imediatas, que serão 

desenvolvidos pelos APC e Entidades locais, a estrutura operacional da 

ANPC do Distrito de Portalegre (CDOS de Portalegre), em estreita 

coordenação e colaboração com o CDOS de Santarém, instala, organiza e 

opera o PCOCD, na região de BENAVENTE, e transfere o Comando para a 

estrutura operacional da ANPC do Distrito de Santarém (CDOS de 

Santarém), quando esta garantir capacidade para o efeito. 
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. Quando da passagem de Comando, o Comando Distrital de Portalegre 

passa a apoiar o de Santarém.  

. O CODIS de Santarém, após assumir o Comando cumpre todas as missões 

e tarefas previstas no presente plano. 

b. Organização inicial dos PC de Sector 

. Sem prejuízo das acções de Protecção e Socorro imediatas, que serão 

desenvolvidos pelos Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC), APC e 

Entidades locais, o Comando Distrital de Portalegre, em coordenação com 

o de Santarém, assegura a organização dos PC dos Sectores à custa dos 

meios do Distrito de Portalegre da seguinte forma: 

Distrito de Portalegre Município de 
Gavião  

Município de 
Alter do Chão 

Município de 
Ponte de Sôr 

Distrito de Santarém Cartaxo Salvaterra de 
Magos Benavente

Estruturas de Comando

 

. O local de montagem do Posto de Comando de Sector é o previsto nos 

Planos Municipais de Emergência/Plano Especial de Emergência Municipal 

do respectivo Município. 

. As Equipas de Comando dos Municípios do Distrito de Portalegre 

transferem o Comando para as de Santarém, quando estes garantirem 

capacidade para o efeito. 

. Quando da passagem de Comando, as Equipas de Comando dos 

Municípios do Distrito de Portalegre passam a apoiar os de Santarém.  

. As Equipas de Comando dos Municípios do Distrito de Santarém, após 

assumirem o Comando cumprem todas as missões e tarefas previstas no 

presente plano. 

c. Anexo F – Organização da AOD de Santarém 

3 Área de Operações de Setúbal 

a. Organização inicial do PCOCD 

. Sem prejuízo das acções de Protecção e Socorro imediatas, que serão 

desenvolvidos pelos APC e Entidades locais, a estrutura operacional da 

ANPC do Distrito de Évora (CDOS de Évora), em estreita coordenação e 
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colaboração com o CDOS de Setúbal, instala, organiza e opera o PCOCD, 

na região de PINHAL NOVO, e transfere o Comando para a estrutura 

operacional da ANPC do Distrito de Setúbal (CDOS de Setúbal), quando 

esta garantir capacidade para o efeito. 

. Quando da passagem de Comando, o Comando Distrital de Évora passa a 

apoiar o de Setúbal. 

. O CODIS de Setúbal, após assumir o Comando cumpre todas as missões e 

tarefas previstas no presente plano.  

b.   Organização inicial dos PC de Sector 

. Sem prejuízo das acções de Protecção e Socorro imediatas, que serão 

desenvolvidos pelos Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC), APC e 

Entidades locais, o Comando Distrital de Évora, em coordenação com o de 

Setúbal, assegura a organização dos PC dos Sectores à custa dos meios 

do Distrito de Évora da seguinte forma: 

Distrito de Évora Município de 
Borba 

Município 
de Arraiolos 

Município de 
Redondo     

Município de 
Évora     

Município de 
Montemor    

Distrito de Setúbal Montijo Alcochete Palmela Moita Almada

Distrito de Évora Município de 
Estremoz     

Município 
de Mora    

Município de 
Viana do 
Alentejo     

Município de 
Reguengos   

Distrito de Setúbal Seixal Barreiro Sesimbra Setúbal

Estruturas de Comando

 

. O local de montagem do Posto de Comando de Sector é o previsto nos 

Planos Municipais de Emergência/Plano Especial de Emergência Municipal 

do respectivo Município. 

. As Equipas de Comando dos Municípios do Distrito de Évora transferem o 

Comando para as de Setúbal, quando estes garantirem capacidade para o 

efeito. 

. Quando da passagem de Comando, as Equipas de Comando dos 

Municípios do Distrito de Évora passam a apoiar os de Setúbal.  
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. As Equipas de Comando dos Municípios do Distrito de Setúbal, após 

assumirem o Comando cumprem todas as missões e tarefas previstas no 

presente plano. 

c. Anexo G – Organização da AOD de Setúbal 

(b) Meios de resposta imediata 

1 Accionamento imediato de Equipas de Reconhecimento e Avaliação da 

Situação (ERAS), terrestres e aéreas, com o objectivo de dotar os 

Comandantes de operações, dos diferentes escalões, de informação 

indispensável ao processo de tomada de decisão.  

Estas ERAS, caracterizadas pela sua grande mobilidade, capacidade técnica e 

isenção operacional, articulam-se, segundo: 

a. ERAS de Socorro Salvamento Estratégicas 

− Têm como missão reconhecer e avaliar os eixos rodoviários de acesso 

das ZRR às ZCR e destas às Zonas sinistradas. 

− Reportam aos Postos de Comando das áreas Operacionais Distritais à 

Ordem de quem se mantêm até à sua desmobilização. 

b. ERAS de Socorro e Salvamento de Sector 

− Acompanham as Equipas de Comando, nos Postos de Comando de 

sector. 

− Têm como missão efectuar o reconhecimento e avaliação dentro dos 

Sectores Operacionais, nomeadamente: 

. Sítios afectados; 

. Eixos para circulação dos meios de socorro; 

. Situação das infra-estruturas críticas; 

. Sítios com maior número de sinistrados; 

. Outras missões atribuídas. 

− Reportam aos Postos de Comando de Sector. 

c. ERAS Técnicas 

− Têm por missão reconhecer e avaliar a estabilidade e operacionalidade 

de infra-estruturas. 

− Recebem as missões e reportam aos postos de Comando de Área 

Operacional Distrital. 
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d. ERAS Específicas 

− Têm por missão reconhecer e avaliar os danos nas infra-estruturas 

próprias 

− Reportam para o Posto de Comando Operacional Nacional Avançado 

(PCNAV). 

e. Anexo H – Plano de Intervenção das ERAS Estratégicas. 

2 Accionamento imediato das 5 (cinco) Colunas Nacionais de Intervenção de 

Sismos (CNIS), à ordem do CNOS, sendo a 1ª constituída por meios dos CB 

dos Distritos de Bragança, Vila Real e Viseu, a 2ª por meios dos Distritos de 

Viana do Castelo, Braga e Porto, a 3ª por meios dos Distritos de Aveiro, Leiria 

e Coimbra, a 4ª por meios dos Distritos de Beja, Faro e Évora, e a 5ª por meios 

dos CB dos Distritos de Portalegre, Castelo Branco e Guarda. 

3 Accionamento imediato dos meios de protecção e Socorro dos APC e 

Entidades do Dispositivo Integrado de Resposta, identificados como meios de 

resposta imediata.  

(3) Envolver os meios de Protecção e Socorro Nacionais 

1 Accionamento imediato dos meios de Protecção Socorro dos APC e Entidades 

que participam no DIR, sob controlo operacional do Comandante do PCNAV, 

ao nível do TO (mas sempre em estreita articulação dos Oficiais de Ligação 

respectivos) e do PCOCD, ao nível das AOD (mas sempre em estreita 

articulação com os CCOD), de acordo com as prioridades identificadas nos 

vários domínios de intervenção. 

2 Envolvimento de todos meios de Protecção e Socorro públicos e/ou privados 

nacionais, de acordo com as prioridades identificadas nos vários domínios de 

intervenção.  

(4) Envolver o Dispositivo Integrado de Resposta (DIR) nas áreas de actuação 
específicas 

(a) Socorro e Salvamento 

1 Assegurar a minimização de perdas de vidas, através da coordenação das 

acções de busca e salvamento e das operações de combate a incêndios 

decorrentes do evento sísmico, nomeadamente: 

− Nas operações de socorro e evacuação primária; 

− No condicionamento do trânsito; 
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− Na assistência a feridos e evacuações secundárias; 

− Nos trabalhos de limpeza e descontaminação das áreas afectadas. 

2 Proceder à extinção e/ou controle de incêndios que causem risco para a vida 

humana, controlar fuga ou derrame de matérias perigosas que possam afectar 

a vida humana quando não existirem outros meios, supervisar equipas de 

salvamento voluntárias, assistir na determinação de danos e perdas. 

3 Assegurar, à custa dos meios nacionais, a constituição das seguintes Equipas: 

− 1 Equipa de Busca e Salvamento (EBS) 

− 1 Equipa de Triagem (ETR) 

− 1 Equipa de Assistência Pré-Hospitalar (EAPH) 

− 1 Equipa de Evacuação Secundária (EES) 

− 1 Equipa Específica (EE) 

(b) Ordem Pública 
1 Garantir a manutenção da lei e da ordem, o controlo de acessos às zonas 

críticas e a manutenção de corredores de circulação de emergência em todas 

as zonas operacionais; 

2 Assegurar o cumprimento das atribuições previstas na legislação sobre a 

entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional; 

3 Identificar as vias e caminhos de evacuação e de emergência, e, dentro das 

suas capacidades, relatar ocorrências; 

4 Coordenar as operações de movimentação de populações, designadamente as 

decorrentes de evacuações; 

5 Assistir às operações relativas à mortuária de maneira a investigar a causa das 

mortes; 

6 Assegurar a segurança nas áreas de depósito de cadáveres; 

7 Assistir na disseminação de notificações de segurança; 

8 Proteger os bens pessoais; 

9 Proteger as áreas e propriedades abandonadas e/ou sofreram colapso, as 

quais podem estar sujeitas a saque ou outras actividades criminosas; 

10 Assegurar a constituição de Equipas de Segurança. 

(c) Saúde 

1 Garantir a prestação de cuidados médicos de catástrofe nas áreas atingidas, a 

evacuação de feridos ou doentes graves bem como a prestação de apoio social 

de emergência;  
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2 Coordenar as acções de saúde pública e de mortuária, organização e 

montagem de postos e hospitais de campanha; 

3 Inventariar danos e perdas nas capacidades dos serviços de saúde, bem como 

das que se mantêm operacionais dentro do TO; 

4 Transferir pacientes que possam ser retirados dos hospitais, de forma a 

conseguir assistência a vítimas graves; 

5 Implementar um sistema de plataformas para registo, tratamento e evacuação 

de feridos para o exterior do TO; 

6 Remoção dos corpos para Zonas de Reunião de Mortos (ZRnM) onde foram 

colocadas morgues provisórias; 

7 Inventariar e proceder à reunião do pessoal dos Serviços de Saúde, nas suas 

diversas categorias, de forma a garantir o funcionamento dos serviços 

permanentes e temporários; 

8 Organizar o fornecimento de recursos médicos; 

9 Apoiar a montagem de Zonas de Reunião e Irradiação (ZRI), ao nível da 

prestação de apoio psico-social e sanitário e a triagem médica; 

10 Apoiar a montagem dos Hospitais de Campanha nas regiões de: 

a. AOD Lisboa 

− Mafra, Tapada de Mafra 

b. AOD de Santarém 

− Santarém, Centro Nacional de exposições 

c. AOD de Setúbal 

− Pinhal Novo - Recinto do Mercado Mensal 

11 Em colaboração com o Instituto de Medicina Legal, montar Zonas de Reunião 

de Mortos (ZRnM) em: 

a. AOD Lisboa 

− Mafra, Tapada de Mafra (área militar) 

b. AOD de Santarém 

− Benavente, Depósito Geral de Material do Exército. 

c. AOD de Setúbal 

− Palmela, Zona Industrial, junto à Makro 

12 Prevenir a eclosão e/ou propagação de doenças. 
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(d) Gestão de Informação de Emergência 

1 Providenciar, de forma correcta e validada, a informação relativa à evolução da 

situação e desenvolver procedimentos de difusão para audiências internas e 

externas, bem como garantir as relações com os órgãos de comunicação 

social. 

2 Assegurar o funcionamento de um centro de atendimento telefónico ou 

personalizado. 

3 Assegurar a realização de briefings ou conferências de imprensa; 

4 Assegurar a emissão de comunicados, com periodicidade determinada; 

5 Assegurar a resposta a solicitações de informação durante e após a 

emergência; 

6 Fornecer informação para audiências internas e externas; 

7 Difundir recomendações e linhas de actuação; 

8 Assegurar um sistema de monitorização e disseminação da informação de 

emergência; 

9 Elaborar os comunicados oficiais a difundir pelo público. 

(e) Apoio Social 
1 Fornecimento alimentar, de agasalhos, roupas, abrigo, recepção, registo, 

pesquisa e, ainda, serviços de assistência individual a evacuados e vítimas; 

2 Activação de centros de recepção em todas as comunidades afectadas e 

informação às forças de socorro e público da sua localização; 

3 Coordenação de medidas de acompanhamento e suporte às vítimas;  

4 Inventariação das possibilidades de alojamento ou abrigo de emergência.  

5 Registo de todas as vítimas atingidas pelo Sismo;  

6 Mobilização de reservas alimentares. 

(f) Avaliação de Estruturas  
1 Avaliação das áreas que apresentam necessidade de acções de salvamento de 

vidas; 

2 Inspecção e verificação da praticabilidade das principais infra-estruturas de 

transportes, redes básicas de suporte e edifícios; 

3 Avaliação técnica dos danos em estruturas; 

4 Identificação das vias alternativas, com o fim de garantir o acesso dos meios de 

socorro às áreas atingidas. 

5 Apoio na abertura de corredores de circulação de emergência; 

6 Trabalhos de demolição, desobstrução, escoramento e limpeza de vias; 
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7 Reparações de emergência em Infra-Estruturas; 

8 Assistência a outros grupos, cujas actividades operacionais requerem suporte 

técnico de engenharia e/ou trabalhos de construção. 

(g) Voluntariado 
Assegurar a mobilização, recepção, condução e integração de voluntários nas 

operações de emergência, incluindo os provenientes de países estrangeiros e 

de organizações internacionais para colaborar nas actividades relacionadas 

com: 

1 Operações de transporte e evacuação das populações; 

2 Remoção de escombros; 

3 Distribuição de bens essenciais à população afectada; 

4 Confecção de bens alimentares; 

5 Actividades relacionadas com assistência social; 

6 Instalação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha.  
7 Gestão de um sistema de recolha de dádivas. 

8 Montagem das Zonas de Acolhimento Primário (ZAP), vulgo campo de 

deslocados. 

(h) Comunicações 
1 Garantir a operacionalidade dos meios de comunicação de emergência, de 

acordo com o estabelecido no presente Plano; 

2 Garantir a disponibilidade das fontes de transmissão/recepção dos 

equipamentos rádio;  

3 Garantir prioridades de acesso, em situação de emergência, aos endereços 

correspondentes a serviços e entidades essenciais; 

4 Garantir a redução/eliminação do tráfego existente na zona do sinistro ou na 

zona afectada; 

5 Garantir a reparação de avarias verificadas no sistema de telecomunicações;  

6 Garantir a mobilização de meios e recursos alternativos. 

(i) Logística 
1 Coordenar as actividades relacionadas com a assistência à emergência e 

gestão de recursos, nomeadamente, definir prioridades em termos de 

abastecimento de água, energia e comunicações; 

2 Levantamento, restauração e recuperação de emergência das infra-estruturas 

necessárias para uma capacidade de resposta efectiva, seja ela por via 

marítima, terrestre ou aérea. 
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3 Coordenação do fornecimento de meios de transporte, de forma a permitir uma 

entrega adequada de bens e equipamentos, assim como o transporte de 

pessoas e animais; 

4 Coordenar os meios de transporte necessários às operações de emergência e 

organizar e montar abrigos e campos de deslocados; 

5 Estabelecer um controle de tráfego de forma a permitir um fluxo ordeiro, 

encerramento de artérias e vias que permitam o acesso a zonas perigosas e a 

emissão de informação pública das medidas de transporte de emergência; 

6 Inventariar meios e recursos existentes e disponíveis; 

7 Garantir a gestão de armazéns de emergência e entrega de bens e 

mercadorias necessárias; 

8 Organizar a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha; 

9 Proceder à requisição de quaisquer bens ou serviços necessários aos restantes 

grupos; 

10 Constituir Equipas Móveis de desempanagem, com a mobilidade necessária 

para actuar em qualquer ponto da AOD; 

11 Facultar bens essenciais (alojamento, alimentação, higiene, agasalhos, roupas) 

indispensáveis às vítimas nos locais de acolhimento. 

(j) Matérias Perigosas 
1 Determinar a natureza e extensão dos incidentes provocados pela fuga ou 

derrame de matérias perigosas e, estabelecer uma capacidade de resposta 

coordenada, dando prioridade à contenção da extensão dos derrames e 

situações envolvendo riscos para a vida humana.  

2 Criar ERAS Técnicas para identificação das substâncias perigosas; 

3 Garantir a contenção e recolha dos produtos derramados, e  a coordenação de 

comunicações entre as operações de limpeza.. 

(5) Reforço de Meios e Apoio Nacional 
(a) Constituir uma reserva nacional com meios de Protecção e Socorro, públicos 

e/ou privados nacionais, à custa dos meios dos Distritos menos afectados, 

para intervir de acordo com as prioridades identificadas nos vários domínios de 

intervenção.  

(b) Accionar meios de outras organizações, públicas ou privadas para apoio 

logístico de retaguarda. 
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(6) Reforço de Meios e Apoio Internacional 
(a) Garantir a interligação com os organismos de Protecção Civil dos países que 

possuem acordos de cooperação bilateral, especialmente com a Direcção 

Geral de Protecção Civil e Emergência de Espanha, tendo em vista os 

acordos transfronteiriços; 

(b) Garantir a interligação permanente ao Mecanismo Europeu de Protecção Civil 

através do Monitoring Information Center (MIC) da União Europeia para troca 

de informações, de peritos e/ou meios; 

(c) Desencadear os procedimentos necessários à activação dos mecanismos 

bilaterais, regionais e internacionais disponíveis, nomeadamente, os acordos 

bilaterais (Espanha, França, Marrocos e Cabo Verde), União Europeia (UE), 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e Organização das 

Nações Unidas (ONU) 

(d) Garantir que toda a assistência internacional seja devidamente recebida e 

enquadrada nas operações em curso; 

(e) Anexo I – Assistência Internacional. 

c. Composição e Articulação das Forças 

(1) Meios Terrestres 
Desenvolver através das estruturas operacionais dos CB, das estruturas dos APC 

e Entidades que participam, e/ou venham a participar, no DIR e outros Agentes 

presentes no terreno, uma rede integrada de resposta, coordenada pelo PCNAV e 

respectivos PCOCD. 

(a) Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) 

1  Socorro e Salvamento Estratégicas 

Equipa constituída por 2 Elementos dos Bombeiros e 1 elemento das forças 

de Segurança. 

Movimenta-se, prioritariamente em motas, helicópteros, motos quatro e 

veículos Ligeiros todo-o-terreno. 

2 Socorro e Salvamento de Sector 

Equipa constituída por 2 Elementos credenciados (em TAS e SD), 1 Técnico 

(Eng.º Civil) dos SMPC do Município e 1 elemento das Forças de Segurança. 

Movimentam-se em Veículos Ligeiros todo-o-terreno 

Sempre que possível, integram técnicos municipais das futuras áreas de 

actuação. 
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3 Técnicas 

Equipa constituída por técnicos diferenciados oriundos dos diferentes 

organismos técnico-científicos. 

Movimentam-se em Veículos Ligeiros todo-o-terreno. 

4 Especificas 

Equipa constituída no seio das empresas responsáveis por infra-estruturas 

de importância vital para o país. 

Movimenta-se em Veículos Ligeiros todo-o-terreno 

(b) Equipa de Busca e Salvamento (EBS) 
Equipa constituída por 5 Elementos, para localização, desencarceramento, 

extracção e entrega das vítimas no posto de triagem (evacuação primária). 

Movimenta-se em Veículos Ligeiros todo-o-terreno 

(c) Equipa de Triagem (ETR) 
Equipa constituída por 5 Elementos, com a missão de assegurar a avaliação e 

classificação das vítimas, com o objectivo de definir prioridades no respectivo 

tratamento. 

Composta por pessoal especializado em emergência pré-hospitalar, e com os 

meios e recursos necessários à triagem. 

(d) Equipa de Assistência Pré-Hospitalar (EAPH) 
Equipa constituída por 5 Elementos, tendo por função a estabilização das 

vítimas e a prestação de cuidados de emergência de forma continuada, até ao 

seu transporte para uma unidade hospitalar. 

Tem, ainda, como responsabilidade a localização de áreas com dimensão e 

condições adequadas aos propósitos da assistência pré-hospitalar, estabelecer 

os diferentes espaços destinados às vítimas das diferentes classificações. 

(e) Equipa de Evacuação Secundária (EES) 
Equipa constituída por 5 Elementos, tendo por função determinar as 

necessidades para a evacuação secundária de todas as vítimas, tendo em 

conta o tipo e gravidade das lesões envolvidas, as vagas existentes e as 

valências das unidades hospitalares. 

Tem, ainda, como responsabilidade a movimentação das vítimas entre a área 

da assistência pré-hospitalar e o embarque nos veículos para evacuação.  

(f) Equipa Específica (EE) 
Equipa constituída por 5 Elementos, com o objectivo de complementar a 

intervenção das várias Equipas de Socorro, nas questões Específicas.  
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(g) Equipa Logística de Apoio ao Combate (ELAC) 
Equipa constituída por 2 ou 3 elementos e um meio técnico de apoio logístico às 

operações ou a veículos de ataque. 

(h) Equipa de Segurança 

Constituída por pessoal e material das Forças de Segurança, com o objectivo 

de assegurar a manutenção da ordem pública no TO.  

(i) Grupo Logístico de Reforço (GLOR) 
Constituídos por Distrito, agrupando dos CB, à ordem do CNOS, 5 Veículos 

Tanque de Grande Capacidade, 1 Veículo de Comando Operacional Táctico e 

as respectivas Equipas num total de 12 elementos. 

(j) Coluna Nacional de Intervenção em Sismos (CNIS) 

1 Constituída agrupando dos CB, à ordem do CNOS, 1 Grupo de Comando, 1 

Grupo de Socorro e Salvamento, 1 Grupo de Combate a Incêndios, 1 Grupo 

de Evacuação Sanitária, num total de 95 elementos. 

2 Anexo J – Constituição da CNIS. 

(2) Meios Aéreos 
Os meios técnicos que integram o dispositivo aéreo são meios nacionais, 

podendo, por ordem do PCNAC, ser empregues em qualquer ponto do território 

nacional.  

Os meios aéreos que integram o DIR são os seguintes: 

(a) Meios Aéreos de Reconhecimento, Avaliação e Coordenação 

Empenhamento em acções de reconhecimento, de avaliação e coordenação à 

ordem do PCNAC, através de meios próprios permanentes, ou da Força Aérea 

Portuguesa (FAP). 

É atribuído ao PCNAC, o PCNAV e os PCOCD um Helicóptero para esta 

missão.  

(b) Meios Aéreos de Vigilância e Ordem Pública 
Empenhamento de Helicópteros Ligeiros/Médios em acções de vigilância, 

socorro, apoio às populações, regularização do trânsito e segurança interna, 

sob a coordenação das Forças de Segurança.  
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(c) Meios aéreos de Apoio à Resposta 
Empenhamento de Helicópteros Médios/Pesados, como meios nacionais à 

ordem do PCNAC, para efeitos de movimentação de meios (humanos e 

materiais), evacuações e transporte de desalojados. 

(d) Meios aéreos Especiais 
Empenhamento de Helicópteros Médios, como meios nacionais à ordem do 

PCNAC, para efeitos missões de emergência e evacuação médica e missões 

de busca e salvamento. 

d. Missões das Organizações intervenientes no Plano 
As forças e os elementos das organizações integrantes do Dispositivo Integrado de 

Resposta dispõem de estruturas de intervenção próprias que funcionam, e são 

empregues, sob a Direcção/Comando das respectivas hierarquias, previstos nas 

respectivas leis orgânicas, sem prejuízo da necessária articulação com os Postos de 

Comando Operacional e com a estrutura operacional da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (ANPC). 

(1) Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC)  

A ANPC, nos termos da lei, planeia, define e estabelece, durante as Fases do 

presente Plano, o Dispositivo Integrado de Resposta (DIR), assegurando, a nível 

operacional, através do CNOS, as actividades de comando e controlo, 

coordenação de acções de protecção civil e socorro, mobilização de meios e 

recursos de reforço e de apoio, promovendo a sua articulação e garantindo o 

desencadeamento e a adopção das medidas mais adequadas em situações de 

emergência, contribuindo, em estreita articulação com outros organismos e 

instituições, para a prossecução dos objectivos estratégicos definidos para as 

operações de Protecção e Socorro.  

Assegura, ainda, o comando operacional integrado de todos os corpos de 

bombeiros.  

Garante, nos termos da lei, os recursos humanos, materiais e informacionais 

necessários ao funcionamento do Centro de Coordenação Operacional Nacional 

(CCON) e dos Centros de Coordenação Operacional Distrital (CCOD).  

(a) Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) 
1 Dispõe de um Estado-Maior organizado em Centro de Operações 

funcionando numa sala de situação/operações, integrando elementos 

técnicos da Autoridade Nacional de Protecção Civil e de outras entidades 
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intervenientes e apoiantes; 

2 Monta o Posto de Comando Nacional (PCNAC), onde acompanha 

permanentemente a situação e o empenhamento de meios e recursos, a nível 

nacional; 

3 Monta o Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

4 Promove um briefing diário do CNOS, onde estão presentes o Comandante 

Operacional Nacional e/ou o 2º Comandante Operacional Nacional, o Chefe 

de Operações Aéreas do CNOS, o Médico Chefe do CNOS, o Comandante 

de Permanência às Operações do CNOS, os técnicos da ANPC das áreas 

dos Riscos, Informática e Comunicações, Relações Internacionais, 

Comunicação Social, Sensibilização e Informação Pública, e ainda os Oficiais 

de Ligação da GNR, das FA, da PJ e do IM, para acompanhamento e 

avaliação diária da situação; 

5 Acciona os meios de resposta inicial; 

6 Acciona os meios de reforço nacionais; 

7 Promove briefings com os Órgãos de Comunicação Social, através da 

Equipa de comunicação e informação pública, quando se entenda por 

conveniente. 

(b) Gabinete do Presidente (GP) 
1 Acompanha permanentemente a situação; 

2 Monitoriza e analisa permanentemente as notícias e tendências noticiosas 

relatadas nos média no que ao invento sísmico diz respeito; 

3 Quando se entenda por conveniente, promove briefings com os Órgãos 

de Comunicação Social; 

4 Procede ao aviso da população, através dos Órgãos de Comunicação 

Social, sempre a situação o justifique; 

5 Integra o CCON para acompanhamento de situações do seu âmbito. 

(c) Núcleo de Riscos e Alerta (NRA) 
1 Acompanha permanentemente a situação; 

2 Integra o Estado-Maior do PCNAC e assiste o CCON no acompanhamento 

de situações do seu âmbito. 

(d) Núcleo de Planeamento e Emergência (NPE) 
1 Acompanha permanentemente a situação; 

2 Integra o Estado-Maior do PCNAC e assiste o CCON no acompanhamento 

de situações do seu âmbito. 
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(e) Unidade de Recurso Tecnológicos (URT) 
1 Acompanha permanentemente a situação; 

2 Integra o o Estado-Maior do PCNAC e assiste o CCON no acompanhamento 

de situações do seu âmbito. 

(f) Núcleo de Informação e Sensibilização (NIS) 
1 Acompanha permanentemente a situação; 

2 Promove a divulgação da Directiva, e demais informação de relevante 

importância, no site da ANPC; 

3 Integra o o Estado-Maior do PCNAC e assiste o CCON no acompanhamento 

de situações do seu âmbito. 

(g) Núcleo de Segurança e Saúde  (NSS) 
1 Acompanha permanentemente a situação; 

2 Integra o o Estado-Maior do PCNAC e assiste o CCON no acompanhamento 

de situações do seu âmbito. 

(h) Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS)  
1 Comanda Operacionalmente os CB; 

2 Assegura, nos termos da lei, o comando operacional das operações de 

socorro; 

3 Monta o Posto de Comando Operacional Conjunto Distrital (PCOCD);  

4 Promove um briefing diário, onde estarão presentes o Comandante 

Operacional Distrital e/ou o 2º Comandante Operacional Distrital, e ainda os 

delegados da GNR, da PSP, das FA, da DGAM, do INEM, da CVP, bem 

como de outras entidades que colaborem nesta matéria, para 

acompanhamento e avaliação diária da situação; 

5 Mantém a situação relativa ao empenhamento de meios e recursos, na sua 

área territorial, permanentemente actualizada, designadamente, entre outros, 

Máquinas de Rasto, Gruas, Camiões, Autocarros, Câmaras Frigoríficas e 

respectivos proprietários; 

6 Acciona os meios de reforço intra-distritais; 

7 Dirige e coordena o emprego dos meios sob a sua autoridade, bem como 

todos os outros meios de intervenção e apoio na área da sua 

responsabilidade; 

8 Garante a articulação inter-distrital das diversas acções de coordenação de 

meios, através dos Elementos de ligação das entidades envolvidas; 

9 Determina aos CB a implementação do nível de alerta especial necessário à 
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situação, de acordo com a indicação do CNOS; 

10 Actualiza as listagens de recursos mobilizáveis de apoio ao combate das 

entidades públicas ou privadas, quer do escalão Distrital quer do escalão 

Municipal; 

11 Remete ao CNOS as listagens de recursos mobilizáveis garantindo a sua 

permanente actualização; 

12 Promove periodicamente conferências de Imprensa com os Órgãos de 

Comunicação Social, de acordo com as orientações superiores; 

(2) Agentes de Protecção Civil (APC) 

(a) Corpos de Bombeiros (CB) 
1 Os CB desenvolvem todas as acções que conduzam a uma imediata 

intervenção, potenciando uma actuação articulada do Dispositivo, visando 

uma célere reposição das condições de normalidade; 

2 Fornecem ao respectivo CDOS qualquer alteração que ocorra nos 

respectivos meios e recursos e capacidades de intervenção; 

3 Todo o efectivo e meios dos CB, que integram o Dispositivo incorporam a 

cadeia de comando operacional estabelecida, bem como, executam as 

missões correspondentes às fases deste plano; 

4 Empenham-se nas acções de combate a incêndios, busca, salvamento e 

transporte de pessoas, animais e bens; 

5 Apoiam o transporte de bens essenciais de sobrevivência às populações 

isoladas; 

6 Participa na prestação de primeiros socorros aos sinistrados, assim como na 

evacuação primária nas suas áreas de intervenção ou em reforço; 

7 Colabora nas acções de mortuária, nas suas áreas de intervenção ou em 

reforço; 

8 Cada CB local efectiva, também, o seu apoio ao TO, envolvendo elementos 

guia para reconhecimento e orientação no terreno das forças dos bombeiros 

em reforço da sua área de actuação própria; 

9 Executa outras missões com os meios próprios, de acordo com as 

determinações superiores; 

10 Compete a um elemento de Comando do CB, com a responsabilidade da 

área onde decorre a intervenção, a função de Comandante de Operações de 

Socorro. 
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(b) Guarda Nacional Republicana (GNR) 
1 A GNR cumpre todas as missões que legalmente lhe estão atribuídas, em 

conformidade com a Directiva Operacional própria; 

2 A colaboração da GNR será requerida de acordo com os planos de 

envolvimento aprovados ou quando a gravidade da situação assim o exija, 

mas sempre enquadrada pelos respectivos Comandos e legislação 

específica; 

3 Assegura a manutenção da ordem, na sua zona de intervenção, 

salvaguardando a actuação das outras Entidades e Organismos 

operacionais; 

4 Exerce, ainda, missões de: 

a Isolamento de áreas e estabelecimento de perímetros de segurança em 

zonas e períodos críticos; 

b Restrição, condicionamento da circulação e abertura de corredores de 

emergência/evacuação para as forças de socorro; 

c Escolta e segurança de meios dos bombeiros no TO ou em deslocamento 

para operações; 

d Apoio à evacuação de populações em perigo; 

e Segurança de estabelecimentos públicos (tribunais, instalações 

sanitárias,…) e protecção de infra-estruturas críticas, fixas e temporárias, e 

de instalações de interesse público ou estratégico nacional estatais ou 

privadas (centrais termoeléctricas, transportes, distribuição de água,…); 

f Protecção da propriedade privada contra actos de saque; 

g Manutenção da ordem pública (hospitais, locais de alojamento, locais de 

distribuição de alimentos…); 

h Empenhamento dos meios cinotécnicos na busca e resgate de vítimas; 

i Empenhamento do GIPS em missões de socorro. 

j Empenhamento do SEPNA na análise e detecção de zonas potencialmente 

contaminadas, nomeadamente ao nível dos solos, águas e atmosfera; 

5 Acciona os meios de identificação de vítimas do DVI Team (Disaster Victim 

Identification Team) e o Núcleo Central de Apoio Técnico;  

6 Disponibiliza a Equipa de Gestão de Incidentes Críticos – Apoio Psicossocial 

(EGIC Psicossocial) e Coordenadores para a área de Apoio Psicossocial em 

catástrofes; 

7 Disponibiliza um Oficial de Ligação para integrar o CCOD dos Postos de 

Comando Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 
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8 Disponibiliza um Oficial de Ligação para o Estado-Maior Técnico do Posto de 

Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

9 Disponibiliza um Oficial de Ligação para integrar o CCON.  

(c) Polícia de Segurança Pública (PSP) 
1 A PSP cumpre todas as missões que legalmente lhe estão atribuídas, em 

conformidade com a Directiva Operacional própria; 

2 A colaboração da PSP será requerida de acordo com os planos de 

envolvimento aprovados ou quando a gravidade da situação assim o exija, 

mas sempre enquadrada pela legislação específica; 

3 Durante os períodos críticos, a pedido da autoridade competente e na sua 

área de competência territorial, exerce missões de condicionamento de 

acesso, circulação e permanência de pessoas e bens no interior de zonas 

críticas; 

4 Executa, ainda, na sua área de competência territorial, missões de: 

a Isolamento de áreas em zonas e períodos críticos; 

b Restrição, condicionamento da circulação e abertura de corredores de 

emergência para as forças de socorro; 

c Escolta e segurança de meios dos bombeiros no TO ou em deslocamento 

para operações; 

d Apoio à evacuação de populações em perigo; 

e Prevenção da criminalidade organizada, ou não, e da prática dos demais 

actos contrários à lei, em coordenação com as demais forças e serviços de 

segurança; 

f Segurança portuária e das orlas fluvial e marítima. 

g Disponibiliza um Oficial de Ligação para integrar o CCOD dos Postos de 

Comando Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

h Disponibiliza um Oficial de Ligação para o Estado-Maior Técnico do Posto de 

Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

i Disponibiliza um Oficial de Ligação para integrar o CCON.  

(d) Forças Armadas (FA) 
1 A colaboração das FA será requerida de acordo com os planos de 

envolvimento aprovados ou quando a gravidade da situação assim o exija, de 

acordo com a disponibilidade e prioridade de emprego dos meios militares, 

mas sempre enquadrada pelos respectivos Comandos Militares e legislação 

específica. 
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2 Compete aos Governadores Civis e Presidentes de Câmara Municipais 

solicitar ao Presidente da ANPC a participação das FA em missões de 

protecção civil nas respectivas áreas operacionais. Estas necessidades, após 

parecer do Comandante Operacional Nacional quanto ao tipo e dimensão da 

ajuda, e, definição de prioridades, são apresentadas ao EMGFA. 

3 A coordenação das acções e dos meios das FA, a nível dos Postos de 

Comando de Operações Conjuntos (PCOC), é feita através dos seus Oficiais 

de ligação destacados para aquelas estruturas. 

4 A pedido da ANPC, e de acordo com os planos próprios e disponibilidade de 

recursos, colabora: 

a No apoio logístico às forças de Protecção e Socorro, nomeadamente em 

infra-estruturas, alimentação e montagem de cozinhas e refeitórios de 

campanha, água e combustível; 

b No apoio em material diverso (material de aquartelamento, tendas de 

campanha, geradores, depósitos de água, etc); 

c No apoio à evacuação de populações em perigo; 

d Na disponibilização de Infra-estruturas para operação de meios aéreos, 

nacionais ou estrangeiros, apoio logístico e reabastecimento de aeronaves, 

quando exequível e previamente coordenado; 

e Na disponibilização de meios navais, terrestres e aéreos para acções Iniciais 

de Reconhecimento e Avaliação e transporte de pessoal; 

f Em operações de busca e salvamento, Operações de Socorro imediato e 

evacuação primária; 

g No apoio sanitário de emergência, incluindo evacuação de sinistrados 

(evacuações secundárias); 

h No emprego de meios de Engenharia Militar em operações de limpeza e 

descontaminação das áreas afectadas; 

i Na cooperação de reabilitação de infra-estruturas danificadas pelo evento 

sísmico;  

j Na disponibilização de bens essenciais (alojamento, alimentação, higiene, 

agasalhos, roupas, etc) indispensáveis às vítimas; 

k  Na organização e instalação de abrigos e campos de deslocados; 

l No abastecimento de água a populações carenciadas ou a unidades 

empenhadas nas acções pós evento sísmico; 

m Na disponibilização de infra-estruturas de unidades navais, terrestres ou 

aéreas de apoio às áreas sinistradas; 
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n No reforço e/ou reactivação das redes de telecomunicações. 

5 Disponibiliza um Oficial de Ligação para integrar o CCOD dos Postos de 

Comando Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

6 Disponibiliza um Oficial de Ligação para o Estado-Maior Técnico do Posto de 

Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

7 Disponibiliza um Oficial de Ligação para integrar o CCON.  

(e) Direcção-Geral de Autoridade Marítima (DGAM) 
1 A colaboração da Autoridade Marítima Nacional será requerida, através do 

Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (Maritime Rescue 

Coordenation Centre – MRCC) e dos seus órgãos locais (Capitanias dos 

Portos). 

2 Nos termos da lei, desempenha funções nos domínios do aviso, alerta, 

intervenção, Busca e Salvamento, Apoio e Socorro. 

3 Disponibiliza um Oficial de Ligação para integrar o CCOD dos Postos de 

Comando Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

4 Disponibiliza um Oficial de Ligação para o Estado-Maior Técnico do Posto de 

Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

5 Disponibiliza um Oficial de Ligação para integrar o CCON.  

(f) Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 
1 O 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, bem como a montagem de postos 

médicos avançados. Cabe também ao INEM a 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, de acordo 

com esta Directiva Operacional, os Planos de Emergência de Protecção Civil 

dos respectivos escalões e as suas próprias disponibilidades; 

2 No cumprimento das missões de apoio e assistência no âmbito dos eventos 

sísmicos articula-se com os Postos de Comando de Operações Conjuntos 

(PCOC); 

3 Dá sequência às missões solicitadas pelo CNOS, de acordo com as suas 

disponibilidades. 

4 Monta 1 PMA por Sector; 

5 Monta 1 Hospital de Campanha por Frente; 

6 Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 
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7 Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do Posto 

de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

8 Disponibiliza um Delegado para integrar o CCON.  

(g) Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) 
1 Exerce a sua intervenção no âmbito do Apoio, Busca e Salvamento, Socorro, 

Assistência Sanitária e Social, de acordo com o seu estatuto e 

disponibilidade, e em coordenação com os demais agentes da protecção civil; 

2 Assegura a evacuação de feridos, o transporte de desalojados e ilesos e a 

instalação de Postos de Alojamento Temporário; 

3 Assegura a montagem de postos de triagem, estabilização e evacuação; 

4 Assegura o levantamento de feridos e cadáveres; 

5 Assegura o apoio psicossocial, através de equipas de psicólogos e de 

equipas voluntárias de jovens e/ou outras camadas da população; 

6 Faz o enquadramento do pessoal voluntário que se oferecer para colaborar; 

7 Colabora na distribuição de roupas e alimentos às populações evacuadas; 

8 Monta e opera até 6 PS por Sector. 

9 Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

10 Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do Posto 

de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

11 Disponibiliza um Delegado para integrar o CCON.  

(h) Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
1 Assegura uma permanente articulação com as unidades hospitalares e com 

os centros de saúde da sua área de jurisdição com vista a garantir a máxima 

assistência médica possível nas instalações dos mesmos. 

2 Garante, em todas as unidades de saúde, que se encontrem operativas, quer 

na Zona de Sinistro, quer nas áreas adjacentes, uma reserva estratégica de 

camas disponíveis para encaminhamento de vítimas. 

3 Garante um reforço adequado de profissionais de saúde em todas as 

unidades de saúde que se encontrem operativas, quer na Zona de Sinistro, 

quer nas áreas adjacentes. 

4 Mobiliza e destaca para o INEM os médicos disponíveis para fins de reforço 

dos veículos de emergência médica, postos médicos avançados e hospitais 

de campanha. 

5 Promove a articulação entre as Administrações Regionais.  
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6 Propõe critérios de articulação entre as instituições e serviços prestadores de 

cuidados de saúde.  

7 Presta assistência médica às populações evacuadas. 

8 Propõe e executa acções de vacinação nas zonas consideradas de risco. 

9 Avalia os recursos do sector da saúde e propõe a sua afectação, em 

conformidade com os objectivos definidos.  

10 Coordena as actividades das instituições e serviços prestadores de cuidados 

de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde.  

11 Coordena, desenvolve e executa a política de recursos humanos.  

12 Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

13 Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do Posto 

de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

14 Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

e. Cooperação de outras entidades 

(1) Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) 
(a) Disponibilizam meios, recursos e pessoal para a efectiva montagem do 

dispositivo. 

(b) Apoiam logisticamente a sustentação das operações de combate, na área 

de actuação própria do seu CB, com o apoio do respectivo Serviço Municipal 

de Protecção Civil (SMPC). 

(2) Instituto de Meteorologia (IM) 
(a) Assegura o funcionamento e a exploração das redes de observação, 

medição e vigilância meteorológica. 

(b) Elabora e difunde a previsão do estado do tempo, assiste a navegação 

aérea e marítima com a informação necessária à sua segurança e operação. 

(c) Emite avisos meteorológicos de mau tempo e garante a troca de 

informações especializadas com os técnicos da ANPC. 

(d) Assegura a vigilância sísmica e garante a observação do campo 

geomagnético.   

(e) Assegura o eficiente funcionamento das redes de estações sísmicas e da 

rede de estações magnéticas fixas e móveis, procedendo ao respectivo 

registo histórico, disponibilizando a informação recolhida e verificada em 

tempo útil aos técnicos da ANPC. 

(f) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCON.  
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(3) Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência (CNPCE) 
(a) Presta assessoria técnica especializada ao Director do Plano; 

(b) Disponibiliza as bases de dados sobre meios e recursos inventariados nas 

comissões de planeamento de emergência (CPE'S); 

(c) Promove, a pedido, a articulação entre as comissões técnicas sectoriais 

interministeriais tendo em vista a optimização dos planos de mobilização dos 

meios e recursos disponíveis; 

(d) Disponibiliza um Delegado para integrar o integrar o CCON.  

(4) Polícia Judiciária (PJ) 
(a) A colaboração da PJ ocorrerá quando a gravidade da situação assim o exija, 

mas sempre enquadrada pela legislação específica; 

(b) Através do Departamento Central de Polícia Técnica (DCPT), e do 

Laboratório de Polícia Cientifica (LPC), e procede à identificação das 

vítimas. 

(c) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(d) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCON.  

(5) Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
(a) Assegura o cumprimento das atribuições previstas na legislação sobre a 

entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional;  

(b) Impede o desembarque de passageiros e tripulantes de embarcações e 

aeronaves que provenham de portos ou aeroportos de risco sob o aspecto 

sanitário, sem prévio assentimento das competentes autoridades sanitárias. 

(c) Autoriza e verifica a entrada de pessoas a bordo de embarcações e 

aeronaves. 

(d) Controla e fiscaliza a permanência e actividades dos estrangeiros em todo o 

território nacional. 

(e) Assegura a realização de controlos móveis e de operações conjuntas com 

serviços ou forças de segurança congéneres, nacionais e espanholas. 

(f) Procede à investigação dos crimes de auxílio à imigração ilegal, bem como 

investigar outros com ele conexos, sem prejuízo da competência de outras 

entidades. 

(g) Assegura as relações de cooperação com todos os órgãos e serviços do 

Estado, nomeadamente com os demais serviços e forças de segurança, 

bem como com organizações não governamentais legalmente reconhecidas. 
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(h) Procede à identificação de cadáveres de cidadãos estrangeiros;  

(i) Dentro do quadro de competências que lhe estão atribuídas desempenha 

outras funções que forem solicitadas. 

(j) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(k) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(6) Serviço de Informações de Segurança (SIS) 
(a) Recolhe, processa e difunde as informações decorrentes da catástrofe e que 

no quadro da missão geral do SIS ameacem a preservação do Estado de 

Direito democrático; 

(b) Procede à avaliação dos decorrentes cenários de risco no âmbito das 

competências gerais do SIS; 

(c) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(7) Câmaras Municipais (CM) 
(a) Disponibilizam meios, recursos e pessoal para a efectiva montagem do 

Dispositivo Integrado de Resposta, ao nível Municipal; 

(b) Mantêm o Plano Especial de Emergência Municipal actualizado; 

(c) Activam o Plano Municipal de Emergência; 

(d) Mantêm permanentemente actualizado o levantamento das áreas de risco e 

a relação de meios e recursos, humanos e materiais, do respectivo 

município; 

(e) Mantêm permanentemente actualizada a lista de contactos de emergência 

de todos os agentes de protecção civil e membros da CMPC; 

(f) Promovem, em articulação com as Juntas de Freguesia, a limpeza de 

valetas, a desobstrução de vias, demolições e remoção de destroços, de 

aquedutos e linhas de água ao longo das estradas e caminhos municipais; 

(g) Promovem a adequada sinalização das estradas e caminhos municipais 

danificados, bem como a sinalização das vias alternativas; 

(h) Reforçam o acompanhamento da situação; 

(i) Não estando montado um PC de Sector, coordenam a actuação dos agentes 

de protecção civil no respectivo concelho; 

(j) Empenham-se na evacuação e transporte de pessoas, bens e animais, em 

estreita coordenação com os Postos de Comando (PC) de Sector e Posto de 

Comando Operacional Conjunto Distrital (PCOCD) do respectivo Distrito a 

que pertencem; 
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(k) Apoiam o transporte de bens essenciais de sobrevivência às populações 

isoladas; 

(l) Apoiam o transporte de rações e outros alimentos para animais isolados; 

(m) Apoiam logisticamente a sustentação das operações de combate e 

accionam tractores, máquinas de rasto ou outro tipo de equipamento para 

intervenção nas diversas ocorrências de acordo com as necessidades do 

Comandante de Operações de Socorro; 

(n) Efectivam o seu apoio ao combate através do envolvimento de elementos, 

para reconhecimento e orientação, no terreno, das forças dos bombeiros e 

dos vários APC e das Entidades integrantes do Dispositivo, em reforço do 

seu município; 

(o) Promovem, junto das populações, acções de sensibilização para as preparar 

e entrosar na estrutura de resposta municipal à emergência; 

(p) Fora das suas áreas de intervenção prestam apoio, quando solicitado, de 

acordo com as disponibilidades em meios e com as necessidades 

decorrentes da situação de emergência.  

(8) Juntas de Freguesia (JF) 
(a) Integram, com os seus meios, recursos e pessoal, o Dispositivo Integrado de 

Resposta, ao nível Municipal;  

(b) Em estreita articulação com as respectivas Câmaras Municipais, promovem 

a criação de grupos de autodefesa, assentes em sistemas de voluntariado, 

para actuação imediata de emergência, que se articulam com as estruturas 

formais de resposta ao socorro, com as seguintes funções: 

− Avaliação de danos, com ênfase nos danos humanos; 

− Prestação de primeiros socorros às vítimas do incidente; 

− Criação de postos de concentração de feridos e de população ilesa; 

− Transmissão de dados para os centros de operações de emergência; 

− Recenseamento e preenchimento de fichas de registo da população 

afectada, etc. 

(c) Colaboram, com as Câmaras Municipais, na sinalização das estradas e 

caminhos municipais danificados, bem como na sinalização das vias 

alternativas, no espaço geográfico com que se identifica a Junta de 

Freguesia; 

(d) Colaboram, com as Câmaras Municipais, na limpeza de valetas, na 

desobstrução de vias, nas demolições e remoção de destroços, nos 
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aquedutos e linhas de água ao longo das estradas e caminhos municipais, 

no espaço geográfico com que se identifica a Junta de Freguesia; 

(e) Promovem, junto das populações, acções de sensibilização para as preparar 

e entrosar na estrutura de resposta local e municipal à emergência; 

(9) Instituto da Água (INAG) 
(a) Disponibiliza, em tempo-real, dados hidrometeorológicos das estações com 

telemetria, da rede de monitorização do Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH). 

(b) Fornece esclarecimentos técnico-científicos sobre as observações 

hidrometeorológica, registadas na rede de monitorização do SNIRH, quando 

necessário e a pedido da ANPC. 

(c) Coordena, ao nível nacional, com a ANPC a adopção de medidas 

excepcionais decorrentes dos efeitos dos eventos sísmicos; 

(d) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCON. 

(10) Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) 
(a) Estabelece uma ponte de comunicação contínua com a ANPC; 

(b) Fornece esclarecimentos técnicos aeronáuticos sobre as aeronaves que 

participam na operação de protecção civil; 

(c) Enquadra acções de formação e de sensibilização sobre segurança aérea 

em missões operacionais no âmbito das actividades de protecção civil; 

(d) Avalia a qualidade dos Centros de Meios Aéreos (CMA) incluindo as 

estruturas de apoio e condições de conforto à operação e dos heliportos e 

aeródromos; 

(e) Apoia e controla a eficaz manutenção das aeronaves do dispositivo; 

(f) Durante os períodos críticos disponibiliza técnicos de apoio directo à 

evolução dos meios aéreos nos TO; 

(g) Coopera de um modo contínuo com a ANPC no apoio aos CMA, aos seus 

meios aéreos, bem como no levantamento e determinação operacional dos 

pontos de “scooping”, associados às aeronaves anfíbias e helicópteros; 

(h) Disponibiliza, a pedido, e sempre que a situação o justifique, um delegado 

para integrar o CCON. 

(11) Navegação Aérea de Portugal E.P.E. (NAV Portugal, E.P.E.) 
(a) Assegura o controlo e a coordenação do tráfego aéreo nacional com vista a 

dar prioridade de acessos aos aeroportos nacionais às aeronaves utilizadas 

para fins de evacuações (médicas e outras), às que transportem ajuda de 
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emergência, seja esta em bens materiais ou em equipas de assistência e de 

outros que sejam identificados como prioritários pelas autoridades 

competentes; 

(b) Assegura uma permanente articulação com a Força Aérea Portuguesa para 

fins de coordenação entre os voos civis e os voos militares;  

(c) Fornece todas as informações e sugestões úteis à segurança dos voos. 

(d) Alerta os organismos apropriados sempre que uma aeronave se encontre 

numa situação de emergência e necessite dos Serviços de Busca e 

Salvamento e presta a esses organismos toda a cooperação necessária. 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(12) Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) 
(a) Coordena, ao nível nacional, com a ANPC, a adopção de medidas 

excepcionais decorrentes dos efeitos dos eventos sísmicos. 

(b) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(13) Instituto Tecnológico do Gás (ITG) 
(a) Presta apoio à actividade gasista, particularmente no que se refere à 

resolução de problemas de natureza técnica e tecnológica na região 

afectada pelo evento sísmico.   

(b) Cria e mantém um centro de documentação e promove a difusão de 

informações sobre as actividades técnicas e científicas da actividade 

gasista, nacional e internacional, direccionadas para ocorrências deste 

âmbito. 

(c) Assegura a disponibilidade de dirigentes e técnicos operacionais, para 

integrar Equipas Técnicas de Reconhecimento e Avaliação de infra-

estruturas ligadas à actividade gasista; 

(d) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(14) Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 
(a) Assegura o apoio técnico em inspecções e vistorias locais de maior 

exigência técnica ou de maior exigência de segurança; 

(b) Propõe medidas imediatas de actuação, mesmo que de carácter provisório, 

que permitam ultrapassar ou corrigir situações de insuficiência ou de risco. 

(c) Colabora na escolha de medidas e soluções a implementar para resolução 

dos problemas após a emergência. 
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(d) Assegura a disponibilidade de dirigentes e técnicos operacionais, para 

integrar Equipas Técnicas de Reconhecimento e Avaliação de infra-

estruturas; 

(e) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(f) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(15) Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
(a) Propõe, desenvolve e acompanha a execução das políticas nas áreas do 

combate às alterações climáticas e emissão de poluentes atmosféricos, 

avaliação de impacte ambiental, resíduos, prevenção de riscos graves, 

controlo integrado da poluição e educação ambiental,   assegurando a 

participação e a informação do público e das organizações não 

governamentais de ambiente. 

(b) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(16) Rede Eléctrica Nacional (REN) 
(a) Garante o rápido restabelecimento dos canais indispensáveis ao transporte 

e à distribuição de energia. 

(b) Assegura a disponibilidade de dirigentes e técnicos operacionais, para 

integrar Equipas Técnicas de Reconhecimento e Avaliação de estruturas 

eléctricas; 

(c) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional. 

(d) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(e) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(f) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(17) Estradas de Portugal, E.P.E. 
(a) Assegura a concepção, a construção, a conservação e a exploração da rede 

rodoviária nacional, com principal ênfase para a área afectada; 

(b) Mantém os PCOCD informados da estrutura própria de manutenção de vias 

e de recuperação e resposta em emergência. 

(c) Contribui, no âmbito das suas competências, para a articulação entre a rede 

rodoviária e outros modos de transporte; 

(d) Promove a melhoria contínua das condições de circulação, com segurança e 

conforto para os utilizadores e salvaguarda de valores patrimoniais e 
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ambientais, e assegura a protecção das infra-estruturas rodoviárias e a sua 

funcionalidade, nomeadamente no que se refere à ocupação das zonas 

envolventes; 

(e) Mantém actualizado o registo e o diagnóstico do estado de conservação do 

património rodoviário nacional; 

(f) Assegura a participação e colaboração com outras instituições nacionais e 

internacionais no âmbito das suas competências. 

(g) Assegura a disponibilidade de dirigentes operacionais, com responsabilidade 

nas infra-estruturas afectadas, para integrar equipas técnicas de avaliação. 

Estas equipas poderão ser mistas integrando também técnicos do LNEC. 

(h) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(i) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(j) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(18) Comboios de Portugal (CP) 
(a) Disponibiliza os meios ferroviários possíveis, para constituição de comboios 

para a evacuação de pessoas e o transporte de mercadorias; 

(b) Garante, na medida possível, a organização de comboios sanitários; 

(c) Assegura a disponibilidade de dirigentes e técnicos operacionais, para 

integrar Equipas Técnicas de Reconhecimento e Avaliação das infra-

estruturas ferroviárias; 

(d) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Elemento de Ligação para o Estado-Maior 

Técnico do Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(f) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o Centro de 

Coordenação Operacional Nacional (CCON).  

(19) Rede Ferroviária Nacional (REFER EP) 
(a) Gere e desenvolve uma rede ferroviária eficiente e segura. 

(b) Disponibiliza a informação constante nos diversos Planos de Emergência 

das linhas implantadas na AML, para a evacuação de sinistrados e 

prestação de socorro; 

(c) Assegura a disponibilidade de técnicos e operacionais, com 

responsabilidade nas infra-estruturas afectadas, para integrar equipas 

técnicas de avaliação.  
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(d) Garante, em permanência meios materiais (maquinaria pesada e ligeira de 

trabalhos na via) e humanos (próprios ou de prestadores de serviço), fora da 

zona de sinistro, e também fora das zonas adjacentes de apoio, para 

manutenção correctiva. 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(20) Instituto Nacional de Medicina Legal 
(a) Assume a direcção e coordenação das tarefas de mortuária decorrentes do 

evento, designadamente a investigação forense para identificação dos 

corpos, com vista à sua entrega aos familiares; 

(b) Colabora na localização do(s) necrotério(s) provisório(s); 

(c) Mobiliza a Equipa Médico-Legal de Intervenção em Desastres (EML-DVI), 

accionando os seus sistemas de alerta próprios; 

(d) Organiza e articula os seus recursos em função das necessidades e 

previsões decorrentes do evento; 

(e) Coordena, através da EML-DVI portuguesa, as Equipas Internacionais 

decorrente da ajuda internacional; 

(f) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(g) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(h) Disponibiliza, a pedido, um coordenador da EML-DVI para integrar o CCON.  

(21) Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) 
(a) Assegura e coordena as acções de apoio social às populações, no âmbito 

da acção social, em articulação com os vários sectores intervenientes; 

(b) Colabora com o INEM, no domínio do apoio psicológico; 

(c) Colabora na definição de critérios de apoio à população; 

(d) Participa no planeamento e levantamento dos meios e recursos a utilizar; 

(e) Assegura a constituição de equipas técnicas, para recepção, atendimento e 

encaminhamento, em articulação com os vários sectores intervenientes; 

(f) Participa nas acções de pesquisa e reunião de desaparecidos, instalação de 

campos de desalojados e de bem-estar às populações, designadamente o 

fornecimento de bens e serviços essenciais; 

(g) Colabora nas acções de movimentação de populações; 

(h) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(i) Designa, a pedido, um delegado para integrar o CCON. 
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(22) Direcção Geral de Saúde (DGS) 
(a) Coordena as acções de cuidados de saúde primários; 

(b) Colabora e reforça as acções de prestação de cuidados de saúde e socorro 

nos postos de triagem e hospitais de campanha; 

(c) Promove, em conjunto com as instituições e serviços de segurança social, a 

continuidade da assistência; 

(d) Assegura o funcionamento dos serviços de urgência regulares, no seu 

âmbito; 

(e) Colabora nas acções de prestação de cuidados de saúde hospitalares; 

(f) Organiza e revê periodicamente o inventário das instituições e serviços de 

saúde e recolhe toda a informação necessária à adequação dos 

equipamentos de saúde aos cuidados a prestar; 

(g) Orienta tecnicamente as actividades de prevenção, promoção da qualidade 

dos factores ambientais, no âmbito dos estabelecimentos de saúde; 

(h) Dentro do quadro de competências que lhe estão atribuídas, desempenha 

outras funções que forem solicitadas; 

(i) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o Centro de 

Coordenação Operacional Nacional (CCON). 

(23) Reserva Estratégica de Medicamentos (REM) 
(a) Assegura o levantamento das necessidades em medicamentos com 

consumo hospitalar regular e na disponibilidade permanente de 

medicamentos de uso exclusivo em emergência; 

(b) Gere as reservas existentes, nomeadamente através da transferência de 

medicamentos das regiões não afectadas para as regiões afectadas; 

(c) Estabelece uma rede de comunicações que permita uma resposta adequada 

à situação; 

(d) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(24) Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 
(INFARMED, I. P.) 

(a) Desenvolve actividades de cooperação nacional e internacional, de natureza 

bilateral ou multilateral, no âmbito das suas atribuições. 

(b) Assegura as demais obrigações internacionais do Estado no âmbito das 

suas atribuições, designadamente no âmbito da União Europeia, bem como 

no âmbito do conselho da Europa e em especial da Comissão da 

Farmacopeia Europeia e da Organização das Nações Unidas, na área do 

controlo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. 
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(c) Monitoriza o consumo e utilização de medicamentos. 

(d) Propõe e implementar medidas de segurança. 

(e) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional. 

(f) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(25) Instituto Português do Sangue, IP (IPS, IP) 
(a) Assegura o levantamento das necessidades em componentes de sangue; 

(b) Gere as reservas existentes, nomeadamente através da transferência de 

componentes sanguíneos das regiões não afectadas para as regiões 

afectadas; 

(c) Accionar o plano de colheita, evitando colher para além das necessidades; 

(d) Estabelece uma rede de comunicações que permita uma resposta adequada 

á emergência da situação; 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(26) Administração do Porto de Lisboa 
(a) Na sua área de jurisdição, detém a responsabilidade integrada das matérias 

relacionadas com a segurança portuária, controlo de tráfego marítimo e 

pilotagem, bem como as competências de aplicação da Convenção 

Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, de 1973-MARPOL e 

controlo ambiental das actividades relacionadas com a exploração portuária, 

exercendo as suas competências de Autoridade Portuária; 

(b) O Centro de Controlo de Tráfego Marítimo, designado por VTS – Lisboa, 

controla a navegação dentro da área de jurisdição da Administração do 

Porto de Lisboa, tendo como limite montante a Ponte Vasco da Gama e, 

fornece informação e aconselha os navios que naveguem no estuário do 

Tejo e na aproximação a este, até um raio de 16,5 milhas náuticas, centrado 

no VTS - Lisboa. (WGS84 Datum: 38º 41,63’ N/009º 14,06’W), operando em 

regime 24 H TDA; 

(c) Coordena operações de combate à poluição marítima por hidrocarbonetos 

ou outras substâncias perigosas na área portuária, conforme previsto no 

Plano Mar Limpo; 

(d) Colabora nas operações de busca e salvamento marítimo e nas situações 

de crise e emergência no porto; 

(e) Presta e gere, em tempo real, toda a informação relacionada com a 

movimentação de navios e cargas transportadas, mercadorias perigosas e 

poluentes; 



M
od

. 0
00

5/
S

N
B

PC
 

Plano Especial de Emergência Nº 01/2007/ 53 de 77 
 
 

  
 

 

Avenida do Forte em Carnaxide - 2799-512 CARNAXIDE - Telefone 214165100 - Fax 214165154 
www.prociv.pt - e-mail: cnos@prociv.pt 

(f) Coopera com outras entidades, de forma a assegurar a segurança e fluidez 

da navegação marítima, a protecção do meio ambiente e a eficiência dos 

serviços marítimos/portuários; 

(g) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD do PCOCD de Lisboa. 

(h) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON. 

(27) Administração do Porto de Setúbal 
(a) Assegura a segurança e eficiência da navegação, a salvaguarda da vida 

humana no mar e a protecção do ambiente marinho na barra e no porto de 

Setúbal dos possíveis efeitos adversos do tráfego marítimo;  

(b) Controla e gere o tráfego marítimo na área portuária;  

(c) Presta e gere, em tempo real, toda a informação relacionada com a 

movimentação de navios e cargas transportadas, mercadorias perigosas e 

poluentes;  

(d) Coopera com outras entidades, por forma a melhorar a segurança e fluidez 

da navegação marítima, a protecção do meio ambiente e a eficiência dos 

serviços marítimos; 

(e) Coordena e coopera nas operações de combate à poluição marítima por 

hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas na área portuária, no âmbito 

do estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/93, que 

aprova o PLANO MAR LIMPO; 

(f) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional; 

(g) Coopera com outras entidades nas operações de busca, salvamento e de 

resposta a situações de crise e emergência no porto; 

(h) Organiza equipas próprias de reconhecimento e avaliação de danos e 

prejuízos nas instalações portuárias; 

(i) Coordena acções, no âmbito das suas competências, com os 

concessionários na respectiva área de jurisdição; 

(j) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD do PCOCD de Setúbal; 

(k) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(28) ANA Aeroportos e Navegação Aérea 
(a) Fornece informação relativa à situação dos aeroportos, sob sua jurisdição, 

ao CNOS; 

(b) A pedido e de acordo com a sua operacionalidade e disponibilidade,  fornece 

meios técnicos e humanos de socorro para colaborar nas acções de 

salvamento. 
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(c) Disponibiliza as suas infra-estruturas e equipamentos de gestão de crises 

para o apoio à coordenação das operações. 

(d) Disponibiliza espaços para a concentração de sinistrados, estabelecimento 

de zonas de recepção,  triagem e cuidados, bem como o depósito de 

cadáveres. 

(e) Conforme a sua operacionalidade assume papel relevante na chegada de 

ajuda externa e recursos, bem como na evacuação de sinistrados em 

aeronaves e Helicópteros. 

(f) Coordena com a empresa de Navegação aérea a operação dos meios 

aéreos de socorro. 

(g) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD do PCOCD de Lisboa; 

(h) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(i) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(29) Cáritas Portuguesa 

(a) Sob a coordenação da CVP, actua nos domínios do apoio logístico e social, 
dentro das suas próprias disponibilidades. 

(b) Assegura a prestação de serviços a crianças, idosos, pessoas sem abrigo e 

doentes. 

(c) Acolhe, acompanha e encaminha situações de carência sócio económica. 

(d) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(30) EDP – Energias de Portugal 
(a) Assegura o restabelecimento da distribuição de energia eléctrica em 

situação de emergência; 

(b) Assegura a disponibilidade de dirigentes e técnicos operacionais, para 

integrar Equipas Técnicas de Reconhecimento e Avaliação das infra-

estruturas e redes eléctricas; 

(c) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(d) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o Centro de 

Coordenação Operacional Nacional (CCON).  
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(31) SIRESP 
(a) Assegura o restabelecimento e o reforço das comunicações telefónicas, em 

situação de emergência; 

(b) Garante prioridades de acesso, em situação de emergência, aos endereços 

correspondentes a serviços e entidades essenciais; 

(c) Colabora na redução/eliminação do tráfego existente na zona do sinistro ou 

na zona afectada; 

(d) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(32) Portugal Telecom (PT) 
(a) Assegura o restabelecimento e o reforço das comunicações telefónicas, em 

situação de emergência; 

(b) Garante prioridades de acesso, em situação de emergência, aos endereços 

correspondentes a serviços e entidades essenciais; 

(c) Colabora na redução/eliminação do tráfego existente na zona do sinistro ou 

na zona afectada; 

(d) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional. 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(33) OPTIMUS 
(a) Assegura o restabelecimento e o reforço das comunicações telefónicas, em 

situação de emergência; 

(b) Garante prioridades de acesso, em situação de emergência, aos endereços 

correspondentes a serviços e entidades essenciais; 

(c) Colabora na redução/eliminação do tráfego existente na zona do sinistro ou 

na zona afectada; 

(d) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional; 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(34) TMN 
(a) Assegura o restabelecimento e o reforço das comunicações telefónicas, em 

situação de emergência; 

(b) Garante prioridades de acesso, em situação de emergência, aos endereços 

correspondentes a serviços e entidades essenciais; 

(c) Colabora na redução/eliminação do tráfego existente na zona do sinistro ou 

na zona afectada; 

(d) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional; 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  
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(35) VODAFONE 
(a) Assegura o restabelecimento e o reforço das comunicações telefónicas, em 

situação de emergência; 

(b) Garante prioridades de acesso, em situação de emergência, aos endereços 

correspondentes a serviços e entidades essenciais; 

(c) Colabora na redução/eliminação do tráfego existente na zona do sinistro ou 

na zona afectada; 

(d) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional; 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(36) Metropolitano de Lisboa 
(a) Gere e desenvolve uma rede ferroviária eficiente e segura. 

(b) Garante o apoio necessário às autoridades e forças de resposta, 

nomeadamente para o desenvolvimento de acções de busca e salvamento, 

de assistência médica e de outras consideradas necessárias pelas 

autoridades; 

(c) Garante a intermodalidade entre operadores de transportes da região de 

Lisboa. 

(d) Disponibiliza às autoridades competentes os mapas/cartas das galerias 

subterrâneas;   

(e) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional. 

(f) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(g) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV). 

(37) Metro Transportes do Sul, S.A. (MTS) 
(a) Gere e desenvolve uma linha de Metro Ligeiro eficiente e segura, no respeito 

pelo meio ambiente; 

(b) Garante a disponibilidade da infra-estrutura e a manutenção da circulação 

do material circulante, necessária para manter os níveis de segurança e 

conforto dos passageiros; 

(c) Garante a articulação com as redes pesadas de transportes colectivos e a 

rede de transporte individual; 

(d) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional; 

(e) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD) de Lisboa e Setúbal. 
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(38) FERTAGUS 
(a) Gere e desenvolve uma rede ferroviária eficiente e segura, no respeito pelo 

meio ambiente; 

(b) Garante o apoio necessário às autoridades e forças de resposta, 

nomeadamente para o desenvolvimento de acções de busca e salvamento, 

de assistência médica e de outras consideradas necessárias pelas 

autoridades; 

(c) Garante a intermodalidade entre operadores de transportes da região de 

Lisboa e Setúbal; 

(d) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional; 

(e) Disponibiliza um Delegado para integrar o Centro de Coordenação 

Operacional Distrital (CCOD) do Posto de Comando Operacional Conjunto 

Distrital (PCOCD) de Lisboa e de Setúbal. 

(39) SOMAGUE 
(a) Colabora na disponibilidade das vias de comunicação nos eixos de Lisboa, 

Santarém e Setúbal;  

(b) Assegura a disponibilidade de dirigentes e técnicos operacionais, para 

integrar Equipas Técnicas de Reconhecimento e Avaliação de infra-

estruturas; 

(c) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional; 

(d) Disponibilizar um Delegado para integrar o Centro de Coordenação 

Operacional (CCOD) do Posto de Comando Operacional Conjunto Distrital 

(PCOCD) de Lisboa, Santarém e Setúbal. 

(40) Transtejo e Soflusa 
(a) Garante o acesso prioritário aos pontões dos seguintes Terminais para 

embarque/desembarque das autoridades competentes de acordo com 

instruções recebidas: 

(1) Terminal do Terreiro do Paço; 

(2) Terminal do Cais do Sodré; 

(3) Terminal de Belém; 

(4) Terminal da Trafaria; 

(5) Terminal do Porto Brandão; 

(6) Terminal de Cacilhas; 

(7) Terminal do Seixal; 

(8) Terminal do Seixalinho (Montijo); 

(9) Terminal do Barreiro. 
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(b) Assegura a disponibilidade das suas embarcações para fins de evacuações 

médicas ou outras, transporte de pessoas e bens e outros que se revelarem 

pertinentes e dentro dos limites das mesmas. 

(c) Disponibiliza os sistemas de comunicações via VHF dos navios e do 

Controlo da Exploração de Cacilhas e do Barreiro. 

(d) Assegura a ligação entre a Base Área do Montijo e Lisboa para transporte 

de socorros. 

(e) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse Nacional 

(f) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD). 

(41) Lusoponte – Concessionária para a Travessia do Tejo, S.A. 
(a) Gere e garante as travessias rodoviárias do Tejo, Ponte 25 de Abril e Ponte 

Vasco da Gama. 

(b) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional. 

(c) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD) de Lisboa e Setúbal. 

(42) Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. (EPAL, S.A.) 
(a) Garante, na sua área de jurisdição, o rápido restabelecimento dos canais de 

distribuição de água potável às populações afectadas. 

(b) Garante reservas estratégicas e capacidades de prestação de serviço. 

(c) Garante a operacionalidade de piquetes regulares e em emergência, para 

eventuais necessidades extraordinárias de reposição do serviço. 

(d) Assegura a qualidade da água na rede. 

(e) Repõe, com carácter prioritário, a prestação do serviço junto dos 

consumidores finais. 

(f) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional. 

(g) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(h) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON. 

(43) Águas do Oeste 
(a) Garante, na sua área de jurisdição, o rápido restabelecimento dos canais de 

distribuição de água potável às populações afectadas.  

(b) Garante reservas estratégicas e capacidades de prestação de serviço. 

(c) Garante a operacionalidade de piquetes regulares e em emergência, para 

eventuais necessidades extraordinárias de reposição do serviço. 
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(d) Assegura a qualidade da água na rede. 

(e) Repõe, com carácter prioritário, a prestação do serviço junto dos 

consumidores finais. 

(f) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional. 

(g) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD). 

(44) Águas do Sado 
(a) Garante, na sua área de jurisdição, o rápido restabelecimento dos canais de 

distribuição de água potável às populações afectadas.  

(b) Garante reservas estratégicas e capacidades de prestação de serviço. 

(c) Garante a operacionalidade de piquetes regulares e em emergência, para 

eventuais necessidades extraordinárias de reposição do serviço. 

(d) Assegura a qualidade da água na rede. 

(e) Repõe, com carácter prioritário, a prestação do serviço junto dos 

consumidores finais. 

(f) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional. 

(g) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD). 

(45) Corpo Nacional de Escutas (CNE) 
(a) Intervém e actua nos domínios do apoio logístico, assistência sanitária e 

social, de acordo com as suas próprias disponibilidades. 

(b) Reforça as equipas móveis de saúde para apoio avançado às acções de 

socorro; 

(c) Apoia os postos de triagem e de socorros e hospitais de campanha; 

(d) Apoia no alojamento temporário e distribuição de alimentos; 

(e) Faz a gestão de campos de desalojados; 

(f) Colabora no Alojamento temporário e distribuição de alimentação, 

comunicações rádio, isolamento de áreas, movimentação de populações, 

triagem de sinistrados, postos de socorro e hospitais de campanha, apoio 

náutico, nas acções de sensibilização das populações e de busca de 

desaparecidos. 

(g) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(h) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(i) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON. 
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(46) Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP) 
(a) Intervém e actua nos domínios do apoio logístico, assistência sanitária e 

social, de acordo com as suas próprias disponibilidades. 

(b) No cumprimento das missões de apoio e assistência no âmbito dos eventos 

sísmicos articula-se com os Postos de Comando de Operações Conjuntos 

(PCOC). 

(c) Disponibiliza um Delegado para integrar o CCOD dos Postos de Comando 

Operacionais Conjuntos Distritais (PCOCD); 

(d) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(e) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON. 

(47) Associações de Radioamadores Portugueses (ARP) 
(a) Intervêm e actuam no domínio do apoio às radiocomunicações de 

emergência, de acordo com as suas próprias disponibilidades; 

(b) Funcionam como observadores, que reportam através dos meios de rádio, 

para os centros decisores, para accionamento de meios de socorro e 

salvamento; 

(c) Estabelecem e garantem autonomamente vias de comunicação, 

recuperação e integração de outros meios e dispositivos de comunicação, 

garantindo a interoperabilidade entre redes e sistemas de comunicação das 

forças e organismos diversos empenhados, ou a empenhar, nas acções 

resultantes do evento sísmico; 

(d) Reabilitam e colocam em funcionamento equipamentos e meios técnicos 

colapsados; 

(e) No cumprimento das missões de apoio e assistência no âmbito dos eventos 

sísmicos articula-se com os Postos de Comando de Operações Conjuntos 

(PCOC). 

(f) Coloca as suas capacidades ao serviço do interesse nacional. 

(g) Disponibiliza um Delegado para integrar os CCOD; 

(h) Disponibiliza um Elemento de Ligação para o Estado-Maior Técnico do 

Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV); 

(i) Disponibiliza, a pedido, um Delegado para integrar o CCON.  

(48) Outras Organizações 
As entidades que possuam meios de protecção e Socorro desenvolvem, de 

forma coordenada, todas as acções de forma a potenciar, 
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permanentemente, a sua actuação articulada no dispositivo, informando o 

respectivo PCO; 

f. Instruções de Coordenação 
(1) O Plano entra em vigor: 

− Para planeamento, treino e preparação pelos intervenientes, após a sua 

recepção; 

− Para activação, à ordem de Director do Plano.   

(2) Todos os APC e Entidades políticas e privadas com responsabilidades no 

presente Plano, após a sua aprovação, elaboram no prazo de 90 dias os seus 

próprios Planos que decorrem deste; 

(3) Os Planos de Operações dos diversos Agentes e entidades integrantes do 

dispositivo nacional, devem ter como referência o presente Plano; 

(4) Os Planos Municipais de Emergência, elaborados tendo em consideração os 

riscos e vulnerabilidades locais, seguem as linhas orientadoras deste Plano e 

articulam-se com os Planos Municipais dos Municípios adjacentes e respectivos 

Planos Distritais de Emergência; 

(5) Os Planos Distritais de Emergência, elaborados tendo em consideração os riscos 

e vulnerabilidades do Distrito, seguem as linhas orientadoras deste Plano; 

(6) As Entidades e Organismos intervenientes neste Dispositivo devem promover 

exercícios de simulação de situação de emergência para preparação do pessoal, 

treino de comunicações e execução de procedimentos operacionais; 

(7) No decurso das operações, as estruturas integrantes do DIR deverão acautelar os 

períodos de descanso e a rotatividade dos seus recursos humanos;  

(8) Os CODIS de Lisboa e Leiria, os CODIS de Santarém e Portalegre, os CODIS de 

Setúbal e Évora, em articulação com os Comandantes dos CB, elaboram Planos 

Especiais de Emergência Conjuntos, de cariz Supra-distrital, com vista ao 

cumprimento do estipulado no presente Plano e harmonizado com os respectivos 

Planos Distritais de Emergência de Protecção Civil; 

(9) Todas as Organizações integrantes do presente dispositivo devem, ao seu nível, 

no âmbito das acções a desenvolver em prol do presente Plano, promover acções 

de sensibilização junto das populações tendo em vista a sua preparação e 

entrosamento na estrutura de resposta à emergência. 
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5. Ciclo do Plano 

a. Resposta Global do Dispositivo 
(1) Face às características a que deverá obedecer o presente Plano (simples, 

exequível, adaptável e actualizável), será fundamental que todos os APC e 

Entidades que integram o DIR o estruturem, actualizem, treinem e consolidem de 

forma permanente e dinâmica. 

(2) Este processo, que começará com a construção do próprio plano, consolidado 

numa Base de Dados Partilhada com todas as organizações que participaram na 

sua elaboração, contará com 3 áreas distintas, a saber: 

− Secção de Operações (Contém toda a informação operacional); 

− Secção de Recursos; 

− Secção de Endereços. 

(3) A actualização permanente destas Secções (Operações – ANPC; Recursos e 

Endereços – Todas as Organizações), e consolidação destas através da 

realização de exercícios conjuntos, vai permitir a permanente exequibilidade do 

Plano.  

(4) Plano terá um gestor, Gestor do Plano, da ANPC.  

b. Fases do Plano 
(1) No Plano foram identificadas 3 fases, a saber: 

- Fase da Concepção/ consolidação; 

- Fase da Revisão; 

- Fase da Actualização; 

(2) A fase da concepção, corresponde à elaboração do Plano, no caso vertente, ano 

de 2007. 

A fase de consolidação ficará concluída em 2008.  

Esta começa com o levantamento e identificação inicial dos recursos humanos e 

materiais que executam cada uma tarefas que constam deste Plano. 

Neste âmbito, importa, também, que se desenvolvam em todas as estruturas 

integrantes do Dispositivo as seguintes acções ao nível Nacional, Distrital e 

Municipal: 

(a) Nível Nacional 

− A formação e qualificação dos elementos de comando, operadores de 

comunicações e técnicos; 

− O acompanhamento da elaboração dos Planos Sectoriais; 

− A promoção de inter-ajuda distrital; 
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− A promoção de acções de sensibilização, informação e formação da 

população como forma de fomentar a interiorização de mecanismos de 

autoprotecção, em estreita cooperação com as entidades e organismos 

intervenientes. 

(b) Nível Distrital 

− A revisão dos Planos Distritais de Emergência; 

− O apoio à revisão dos Planos Municipais de Emergência; 

− O apoio à elaboração dos Planos Especiais de Emergência Municipais; 

− A formação e qualificação dos elementos de comando, operadores de 

comunicações e técnicos; 

− A promoção de inter-ajuda municipal; 

− A promoção de acções de sensibilização, informação e formação da 

população como forma de fomentar a interiorização de mecanismos de 

autoprotecção, em estreita cooperação com as entidades e organismos 

intervenientes. 

(c) Nível Municipal 

− A revisão dos Planos Municipais de Emergência; 

− A elaboração de Planos Especiais de Emergência Municipais para o Risco 

Sísmico, nos municípios com área territorial abrangida pela Zona de Sinistro 

ou pela Zona de Apoio; 

− A elaboração de exercícios para articulação dos meios ao nível municipal; 

− A articulação coordenada dos meios do município; 

− A formação e qualificação dos elementos de comando, operadores de 

comunicações e técnicos dos SMPC; 

− A promoção de inter-ajuda municipal; 

− A promoção de acções de sensibilização, informação e formação da 

população como forma de fomentar a interiorização de mecanismos de 

autoprotecção, em estreita cooperação com as entidades e organismos 

intervenientes. 

(3) A fase da revisão, que terá uma periodicidade anual, assente nos exercícios que 

anualmente forem realizados (Em 2008, vão ser realizados 2 Exercício, 1 CPX e 1 

LIVEX) vai permitir que o plano seja actualizado, face aos novos imputs. 

(4) A fase da actualização, vai permitir a permanente exequibilidade do Plano.  

c. Anexo K – Ciclo do Plano 
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6. Administração e Logística 

a. Administração 
(1) Pessoal 

(a) Os Comandos do PCNAC, do PCNAV e dos PCOCD são montados à custa 

dos efectivos da Estrutura Operacional da Autoridade Nacional de Protecção 

Civil; 

(b) OS Comandos das Frentes são atribuídos a um Adjunto nomeado pelo CODIS 

respectivo, pertencentes à estrutura de Comando dos CB. 

(c) Os Comandos dos PC de Sector são montados à custa dos efectivos do 

Comando dos CB;   

(d) O pessoal integrado nos serviços, entidades e organismos constantes deste 

plano, mesmo que requisitados, continuam a ser remunerados por esses 

mesmos serviços, entidades e organismos, não podendo ser prejudicados, de 

qualquer forma, nos seus direitos. 

(2) Finanças 
(a) São da responsabilidade das entidades organismos envolvidos as despesas 

realizadas em operações de protecção civil, que serão comparticipadas de 

acordo com as determinações que vierem a ser estabelecidas pelo governo. 

(b) Na mobilização dos agentes de protecção civil e socorro aplica-se o disposto 

no artigo 25º da Lei de Bases de Protecção Civil. 

(c) Os encargos respeitantes às mobilizações de equipas internacionais serão 

suportados pelo país assistente, salvo se existir definição contrária em 

protocolos específicos ou se tal for previamente acordado entre as partes. 

b. Logística 
(a) A alimentação e alojamento do pessoal pertencente às entidades e organismos 

intervenientes nas operações estarão a cargo destes, devendo ser mantida 

uma autonomia de 5 dias de provisão.  

(b) A alimentação do pessoal voluntário estará a cargo das respectivas 

organizações de pertença ou enquadramento. 

c. Material e Serviços 
Face à ocorrência de uma catástrofe sísmica e à consequente activação do presente 

Plano, serão determinadas as condições para requisição temporária de bens e 

serviços e estabelecido um regime especial de contratação de empreitadas de obras 

públicas, fornecimento de bens e aquisição de serviços, tal como previsto na 

legislação em vigor. 
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7. Sistema de Alerta Especial para o Risco Sísmico da AML CL 

a. O Sistema de Alerta é uma forma de intensificar as acções preparatórias para tarefas 

de supressão ou minoração dos sinistros, colocando meios humanos e materiais de 

prevenção, em relação ao período de tempo e à área geográfica em que se preveja 

especial incidência de condições de risco ou emergência; 

b. Para efeito deste Plano Especial de Emergência, tratando-se de uma situação de 

gravidade “crítica” e de probabilidade “confirmada”, nos termos da Directiva 

Operacional Nacional nº 1/ANPC/2007, considera-se declarada a activação do 

Estado de Alerta Especial, de nível vermelho (grau de risco “extremo”) para o SIOPS, 

a ser ratificada pelo CCON em reunião posterior a realizar. Nestas condições, o grau 

de prontidão dos meios e recursos das organizações integrantes do SIOPS é de até 

12 horas, com um grau de mobilização de 100%. 

c. A activação do Sistema de Alerta Especial para o Risco Sísmico da AML CL, para 

efeito deste Plano Especial de Emergência, e de acordo com estado de alerta 

especial declarado pelo CCON, é da competência do Comandante Operacional 

Nacional, que informará os Agentes de Protecção Civil e restantes organizações 

intervenientes no DIR; 

d. Cabe aos CDOS a informação do nível de alerta aos Agentes de Protecção Civil, aos 

Corpos de Bombeiros e restantes organizações de nível Distrital intervenientes no 

Dispositivo. 

8. Direcção, Coordenação, Comando e Comunicações 

a. Estruturas de Direcção 

(1) Autoridade Política de Protecção Civil 

(a) Conceito e titularidade 

A Autoridade Política de Protecção Civil é a entidade responsável pelo 

desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as 

acções de protecção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 

adequadas a cada caso. 

(b) Funções 

Compete à Autoridade Política de Protecção Civil, ao nível nacional, distrital e 

municipal:  

1 Convocar a respectiva Comissão de Protecção Civil; 
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2 Avaliar a situação, conjuntamente com a respectiva Comissão de Protecção 

Civil, tendo em vista o accionamento do Plano de Emergência do seu escalão; 

3 Desencadear, se necessário, as acções previstas no respectivo Plano de 

Emergência de Protecção Civil; 

4 Assegurar a coordenação integral dos agentes de protecção civil; 

5 Possibilitar a mobilização rápida e eficiente das organizações e pessoal 

indispensáveis, bem como dos meios disponíveis, que permitam coordenação 

das acções a executar; 

6 Garantir informação permanente à Autoridade Política de Protecção Civil de 

escalão superior; 

7 Difundir os comunicados oficiais que se mostrem adequados às situações 

previstas na lei; 

8 Assumir todas as outras funções determinadas em legislação específica. 

b. Estruturas de Coordenação 

Os Centros de Coordenação Operacional (CCO), através dos representantes das 

organizações integrantes do Dispositivo, na prossecução das missões que lhe estão 

atribuídas no âmbito do presente Plano, asseguram, ao nível nacional e distrital, a 

coordenação institucional destas organizações nas operações de protecção e 

Socorro, bem como a recolha e a articulação da informação necessária à 

componente operacional. 

As atribuições dos CCO são as constantes do capítulo II, do Decreto-Lei n.º 

134/2006, de 25 de Julho – Sistema Integrado de Operações de Protecção e 

Socorro (SIOPS).    

(1) Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON) 

(a) Integram o CCON, nos termos do presente Plano, o presidente da ANPC, na 

qualidade de coordenador, o Comandante Operacional Nacional, 

representantes da ANPC, da GNR, da PSP, das FA, do INEM da CVP e de 

outras entidades que cada ocorrência em concreto venha a justificar.  

(b) Os Elementos do CCON, para o seu desempenho funcional, articulam-se em 

áreas funcionais, de acordo com as suas atribuições (Área de Logística, 

Comunicações, Saúde, Apoio Social, Matérias Perigosas, Gestão de Informação 

de Emergência, Voluntariado, Socorro e Salvamento, Ordem Pública e 

Avaliação Estruturas). 

(c) Anexo L – Constituição e articulação do CCON. 
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(2) Centro de Coordenação Operacional Distrital (CCOD) 

(a) Integram o CCOD, nos termos do presente Plano, o Comandante Operacional 

Distrital, na qualidade de coordenador, representantes da ANPC, da GNR, da 

PSP, das FA, do INEM da CVP e de outras entidades que cada ocorrência em 

concreto venha a justificar.  

(b) Os Elementos do CCOD, para o seu desempenho funcional, articulam-se em 

áreas funcionais, de acordo com as suas atribuições (Área de Logística, 

Comunicações, Saúde, Apoio Social, Voluntariado, Socorro e Salvamento, 

Matérias Perigosas, Ordem Pública e Avaliação Estruturas). 

(c) Anexo M – Constituição e articulação do CCOD 

c. Estruturas de Comando 

(1) Comando Nacional de Operações (CNOS) 

(a) Missão do Comandante Operacional Nacional (CONAC) 

Accionar todos os meios nacionais e/ou Internacionais e coordenar todas as 

operações de Protecção Civil, de modo a atenuar ou limitar os efeitos do 

Sismo, minimizar a perda de vidas, bens e agressão ao ambiente, procurando 

o mais rapidamente possível restabelecer as condições normais de vida. 

(b) Organização do PCNAC  

Anexo N – Organização do PCNAC 

(2) Teatro de Operações (TO) 

(a) Missão do Comandante do TO 

1 Assegurar a minimização de perdas de vidas, através da coordenação das 

acções de busca e salvamento e das operações de combate a incêndios 

decorrentes do evento sísmico, no TO. 

2 Garantir a manutenção da lei e da ordem, o controlo de acessos às zonas de 

apoio e de sinistro e a manutenção de corredores de circulação de 

emergência em todas as zonas operacionais no TO, em coordenação com o 

PCOCD e PCNAC.  

3 Coordenar as operações de movimentação de populações, designadamente 

as decorrentes de evacuações, em coordenação com o PCOCD e PCNAC. 
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4 Assegurar a prestação de cuidados médicos de catástrofe nas áreas 

atingidas, a evacuação de feridos ou doentes graves bem como a prestação 

de apoio social de emergência no TO, em coordenação com o PCOCD.  

5 Coordenar as acções de saúde pública e de mortuária, organização e 

montagem de postos e hospitais de campanha no TO, em coordenação com 

o PCOCD. 

6 Coordenar as actividades relacionadas com a assistência à emergência e 

gestão de recursos, nomeadamente, definir prioridades em termos de 

abastecimento de água, energia e comunicações, garantir a gestão de 

armazéns de emergência e entrega de bens e mercadorias necessárias, 

coordenar os meios de transporte necessários às operações de emergência e 

organizar e montar abrigos e campos de deslocados, dentro do TO. 

7 Coordenar a inspecção e verificação da praticabilidade das principais infra-

estruturas de transportes, redes básicas de suporte e edifícios. Assegurar a 

desobstrução expedita das vias de comunicação e itinerários principais de 

socorro e realizar operações de demolição ou escoramento, dentro do TO. 

8 Assegurar a recepção, condução e integração de voluntários nas operações 

de emergência, incluindo os provenientes de países estrangeiros e de 

organizações internacionais para colaborar nas actividades relacionadas com 

a assistência social, alimentação e transporte. 

9 Assegurar o Comando, Comunicações, Controlo e as Informações em todo o 

TO, através da sua acção de Comando junto das AOD e da coordenação de 

todos os Agentes de Protecção Civil, e Entidades Integrantes do Dispositivo, 

envolvidos; 

10 Coordenar a acção das Equipas de Reconhecimento e Avaliação (ERAS), 

terrestres e aéreas, e tratar a informação recebida dessas equipas 

encaminhando-a para o PCOC do escalão superior; 

11 Accionar os meios de reforço supra-distritais; 

12 Dirigir e coordenar o emprego dos meios sob a sua autoridade, bem como 

todos os outros meios de intervenção e apoio na área da sua 

responsabilidade. 

(b) Organização do PCNAV 

Anexo O – Organização do PCNAV 
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(3) Área de Operações Distrital (AOD) 

(a) Missão do Comandante da AOD 

1 Assegurar a minimização de perdas de vidas, através da coordenação das 

acções de busca e salvamento e das operações de combate a incêndios 

decorrentes do evento sísmico, na sua área de actuação (AOD). 

2 Garantir a manutenção da lei e da ordem, o controlo de acessos às zonas de 

apoio e de sinistro e a manutenção de corredores de circulação de 

emergência em todas as zonas operacionais na sua área de actuação, em 

coordenação com o PCNAV e o PC de Sector.  

3 Coordenar as operações de movimentação de populações, designadamente 

as decorrentes de evacuações, em coordenação com o PCNAV e o PC de 

Sector. 

4 Assegurar a prestação de cuidados médicos de catástrofe nas áreas 

atingidas, a evacuação de feridos ou doentes graves bem como a prestação 

de apoio social de emergência na sua área de actuação, em coordenação 

com o PCNAV e o PC Sector.  

5 Coordenar as acções de saúde pública e de mortuária, organização e 

montagem de postos e hospitais de campanha na sua área de actuação, em 

coordenação com o PCNAV e o PC Sector. 

6 Coordenar as actividades relacionadas com a assistência à emergência e 

gestão de recursos, nomeadamente, definir prioridades em termos de 

abastecimento de água, energia e comunicações, garantir a gestão de 

armazéns de emergência e entrega de bens e mercadorias necessárias, 

coordenar os meios de transporte necessários às operações de emergência e 

organizar e montar abrigos e campos de deslocados, dentro da AOD. 

7 Coordenar a inspecção e verificação da praticabilidade das principais infra-

estruturas de transportes, redes básicas de suporte e edifícios. Assegurar a 

desobstrução expedita das vias de comunicação e itinerários principais de 

socorro e realizar operações de demolição ou escoramento, dentro da AOD. 

8 Assegurar o Comando, Comunicações, Controlo e Informações em toda a 

sua área de actuação, através da sua acção de Comando das Frentes e da 

coordenação de todos os Agentes de Protecção Civil, e Entidades Integrantes 

do Dispositivo, envolvidos; 
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9 Coordenar a acção das Equipas de Reconhecimento e Avaliação (ERAS), 

terrestres e aéreas, e tratar a informação recebida dessas equipas 

encaminhando-a para o PCOC do escalão superior; 

10 Accionar os meios de reforço intra-distritais; 

11 Dirigir e coordenar o emprego dos meios sob a sua autoridade, bem como 

todos os outros meios de intervenção e apoio na área da sua 

responsabilidade; 

12 Garantir, em sede do CCOD, a articulação inter-distrital das diversas acções 

de coordenação de meios, através dos Elementos de ligação das entidades 

envolvidas; 

13 Garantir a ligação do escalão municipal através das Frentes, e destes para o 

PCOC;  

(4) Organização do PCOCD 

Anexo P – Organização do PCOCD 

(5) Frente 

(a) Missão do Comandante de Frente 

1 Os Comandantes das Frentes, para além de colaborarem no cumprimento 

das missões dos PCOCD, atrás descritas, têm por missão as seguintes: 

a. Coordenar todas as actividades de Protecção e Socorro dos Agentes de 

Protecção Civil e Entidades que actuam nos Sectores sob a sua jurisdição; 

b. Definir as prioridades de empenhamento dos meios recebidos do escalão 

Distrital aos Sectores. 

2 Na Área Operacional do Distrito de Lisboa, o Comando da Frente IV (de 

Lisboa) é assumido pelo Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) e tem as 

missões genéricas atribuídas ao Comandante da AOD, dentro dos limites do 

município de Lisboa. 

(b) Organização do PC de Frente 

O PC da Frente é montado no PCOCD. 

(6) Sector  

(a) Missão dos Comandantes de Sector 
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1 Os Comandantes dos Sectores são nomeados pelo Presidente da Câmara do 

respectivo Município.  

2 Estes são responsáveis por montar, organizar e operar o Posto de Comando 

Operacional (PCO) de Sector; 

3 Compete-lhe no âmbito dos Planos Municipais de Emergência: 

− Assegurar a criação das condições favoráveis ao empenhamento rápido, 

eficiente e coordenado de todos os meios e recursos disponíveis no 

Concelho, bem como todos os meios de reforço que venham a obter para 

Operações de Protecção Civil. 

− Coordenar e promover a actuação dos meios de socorro, de forma a 

controlar o mais rapidamente possível a situação, a fim de se minimizarem 

as perdas de vidas e atenuarem os prejuízos à propriedade e agressões 

ao ambiente; 

− Garantir permanentemente a informação sobre a evolução da situação, a 

fim de, em tempo útil, promover a actuação oportuna dos meios de 

socorro às zonas sinistradas; 

− Garantir a manutenção da Lei e da Ordem e a circulação nas vias de 

acesso necessárias, para a movimentação dos meios de socorro e 

evacuação das zonas de risco das pessoas afectadas; 

− Proceder aos deslocamentos de evacuação, alojamento temporário, 

agasalho e alimentação das populações, que a situação de emergência 

imponha; 

− Promover a evacuação primária e secundária dos feridos e doentes e, a 

prestação dos cuidados médicos essenciais, ás populações das áreas 

afectadas; 

− Garantir a assistência e bem-estar às populações e promover a reunião de 

famílias;   

− Proceder às acções de desobstrução, reparação e restabelecimento de 

água, comunicações e energia; 

− Assegurar o transporte de pessoas, bens, água, alimentação e 

combustíveis; 

− Promover a salvaguarda do património histórico e cultural; 

− Promover as acções de mortuária adequadas à situação; 

− Proceder ao restabelecimento, tão breve quanto possível, dos serviços 

públicos essenciais. 
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4 Garante a ligação do escalão Distrital através das Frentes. 

(b) Organização do PC de Sector 

Anexo Q – Organização do PC de Sector. 

d. Comunicações 

(1) Na montagem da rede de comunicações, deve-se privilegiar: 

(a) A organização e garantia da intercomunicação entre o PCNAC, o PCNAV e os 

PCOCD e entre o PCNAV e as ZRR; 

(b) A organização e garantia da intercomunicação entre o PCOCD e os PC de 

Sector, e entre o PCOCD, as ZCR e ERAS de Socorro e Salvamento 

Estratégicas respectivas; 

(c)  A centralização da organização e gestão de todas as comunicações nos PC de 

Sector, garantindo-se a ligação destes com todas as ERAS de Socorro e 

Salvamento de Sector, Postos de Comando Operacional (PCO) instalados no 

terreno, veículos não integrados em TO, responsáveis operacionais aos 

diversos níveis e meios de Protecção e Socorro e Apoio; 

(d) A hierarquização das comunicações no TO, adequando-as aos diversos níveis 

de Comando e Chefia. 

(2) As entidades e organismos envolvidas neste Plano que possuam meios próprios 

utilizam os seus sistemas de comunicações, devendo prever e estabelecer 

sistemas alternativos de comunicações. 

(3) Os Radioamadores licenciados colaboram no sistema de telecomunicações de 

emergência, reforçando as redes existentes ou substituindo as inoperativas. 

(4) Anexo R – Comunicações e Sistemas de Informação 

9. Relatórios 

Os relatórios destinam-se a permitir a obtenção da informação resultante do evento 

sísmico, necessária à avaliação da situação, ao planeamento e à conduta das 

operações de protecção e socorro. 

Estes compreendem: 

a. Relatórios Imediatos de Situação - RELIM 

(1) Estes relatórios têm origem nas ERAS e demais Equipas no terreno e são 

enviados aos PCO de Sector, de forma não automática.  
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(2) Estes podem ser verbais e/ou transmitidos por fonia através das redes de 

telecomunicações existentes. 

(3) Estes relatórios constituem os dados fundamentais á avaliação da situação pela 

Estrutura de Comando e Coordenação. Servem de base á elaboração dos 

“Relatórios Sectoriais de Situação”. 

b. Relatórios Sectoriais de Situação – RELSEC 

(1) Estes relatórios têm origem nos PCO de Sector, e destinam-se aos PCOCD. 

Eventualmente podem ter origem em equipas de avaliação específicas. 

(2) Estes relatórios são apresentados por escrito de duas em duas horas, na fase 

inicial, sendo a possibilidade alargada progressivamente com o decorrer da 

evolução da situação. O inicial tem carácter imediato. 

(3) Estes relatórios, elaborados com base nos relatórios imediatos, constituem os 

dados fundamentais á avaliação da situação pelos PCOCD e PCNAV, e contêm 

informação já confirmada, devendo incluir as áreas afectadas, as vias de 

comunicação obstruídas, o número de mortos, feridos e desalojados e outras 

informações essenciais. 

c. Relatórios de Situação Geral – RELGER 

(1) Estes relatórios têm origem no PCOCD e destinam-se ao PCNAV e eventualmente 

outras entidades.  

(2) Estes relatórios são apresentados por escrito de duas e duas horas, na fase 

inicial, sendo a periodicidade alargada progressivamente com o decorrer da 

evolução da situação. O inicial tem carácter imediato. 

(3) Estes relatórios constituem a base da informação para o Comandante do TO e 

eventualmente para outras entidades, e resultam da análise e tratamento da 

informação recolhida.  

d. Relatórios Especiais de Situação - RELESP  

(1) Estes relatórios podem ter como origem e destino qualquer das entidades que 

integram o Dispositivo. 

(2) Estes relatórios têm uma periodicidade e modo de transmissão variável com a 

finalidade.  
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(3) Estes relatórios, dado que poderão ter finalidades e conteúdos diversos, não têm 

definido nenhum formato específico, devendo contudo servir de referência o 

RELGER.  

e. Anexo S – Articulado dos relatórios RELIM, RELSEC e RELGER. 

10. Gestão da Informação 

a. Monitorizar e analisar permanentemente as notícias relatadas nos média. 

b. Conduzir a disponibilização da informação por parte do PCNAC nos diversos 

escalões, em permanente articulação com a Presidência da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e com o Ministério da Administração Interna. 

c. Realizar, após os briefings do CCON, um briefing de trabalho com os jornalistas 

relativo ao ponto de situação do país, aos dados relativos à semana anterior e 

expectativas para a semana seguinte; 

d. Realizar briefings diários de trabalho com os jornalistas quando a situação 

operacional do país o justificar. 

 
 

 

 

 

 

O Presidente da ANPC 

 

          

(Arnaldo Cruz) 

 

Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

 

_______________ 

(Paulo Gil Martins) 
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Anexos: 

A – Análise de risco e vulnerabilidades sísmicas. 

B – Caracterização territorial da AML CL. 

C - Cartografia do cenário sísmico e áreas de emergência. 

D – Organização do Teatro de Operações 

E – Organização da AOD de Lisboa 

F – Organização da AOD de Santarém 

G – Organização da AOD de Setúbal 

H – Plano de Intervenção das ERAS Estratégicas 

I – Assistência Internacional 

J – Constituição da CNIS. 

K – Ciclo do Plano 

L – Constituição e articulação do CCON 

M – Constituição e articulação do CCOD 

N – Organização do PCNAC 

O – Organização do PCNAV 

P – Organização do PCOCD 

Q – Organização do PC de Sector 

R – Comunicações e Sistemas de Informação 

S – Articulado dos relatórios RELIM, RELSEC e RELGER 
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Lista de Distribuição: 
 
 
 - Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) 

 - Governos Civis 

 - Associação Nacional Municípios Portugueses (ANMP) 

 - Câmaras Municipais 

 - Guarda Nacional Republicana (GNR) 

 - Polícia de Segurança Pública (PSP) 

 - Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) 

 - Estado-Maior da Armada (EMA) 

 - Estado-Maior do Exército (EME) 

 - Estado-Maior da Força Aérea (EMFA) 

 - Direcção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) 

 - Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) 

 - Instituto Nacional Emergência Médica (INEM) 

 - Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) 

 - Instituto de Meteorologia (IM) 

 - Instituto da Água (INAG) 

 - Polícia Judiciária (PJ) 

 - Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) 

 - Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) 

 - Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) 

 - Conselho de Administração do Porto de Lisboa 

 - Conselho de Administração do Porto de Setúbal 

 - ANA Aeroportos e Navegação Aérea 

 - Instituto da Segurança social 

 - Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

 - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

 - Serviço de Informações de Segurança 

 - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

 - Cáritas Portuguesa 

 - Instituto Português do Sangue 

 - Instituto Nacional de Medicina Legal 

 - EP - Estradas de Portugal, E.P.E. 

 - REFER 

 - Associação dos Escoteiros de Portugal 
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 - Lusoponte - Concessionária para a Travessia do Tejo, S.A. 

 - Metro Sul Tejo 

 - Metropolitano de Lisboa 

 - Águas do Oeste 

 - Águas do Sado 

 - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. (EPAL, S.A.) 

 - Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

 - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

 - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) 

 - Instituto Tecnológico do Gás (ITG) 

 - Navegação Aérea de Portugal E.P.E. (NAV Portugal, E.P.E.) 

 - Portugal Telecom 

 - REN – Rede Eléctrica Nacional 

 - Transtejo e Soflusa 

 - Conselho Nacional de Planeamento de Emergência 

 - CP – Comboios de Portugal 

 - Direcção Geral de Saúde 

 - EDP 

 - FERTAGUS 

 - Reserva Estratégica de Medicamentos 

 - SOMAGUE 

 - Associação Nacional de Escuteiros de Portugal 

 - Cáritas Portuguesa 

 - Conselho Nacional de Planeamento de Emergência 

 - OPTIMUS 

 - SIRESP 

 - TMN 

 - VODAFONE 

 - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

 - Corpo Nacional de Escutas (CNE) 

 - Associações de Radioamadores Portugueses (ARP) 

 - Arquivo (Dois Exemplares) 
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Anexo A (Análise de risco e vulnerabilidades sísmicas) ao Plano Especial de 
Emergência para o Risco Sísmico da AML e CL 

 
Este anexo apresenta os estudos analíticos e as respectivas metodologias que 

serviram de base à construção dos cenários sísmicos do plano. 

Este estudo constitui, por si, um documento único, complementar a este Plano. 

 

  

 
 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

             

 

 

 

 

Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

_______________ 

(Paulo Gil Martins) 
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Anexo B (Caracterização territorial da AML CL) ao Plano Especial de Emergência 
para o Risco Sísmico da AML e CL 

 
Este anexo congrega a cartografia temática, à escala 1/100 000, dos equipamentos 

dos sectores da Saúde, Educação, Forças de Segurança, Administração Pública e 

Local, Serviços, das Infra-estruturas da Rede Viária, Eléctrica, Comunicações, 

Abastecimento de Água e Saneamento.  

Esta informação assenta numa base cartográfica do potencial dos solos para a 

liquefacção e susceptibilidade ao risco de deslizamentos e de cheias. 

Este constitui, por si, um documento único, complementar a este Plano. 

 

 

 

 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

             

 

 

Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

_______________ 

(Paulo Gil Martins) 
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Anexo C (Cartografia do cenário sísmico e áreas de emergência) ao Plano 
Especial de Emergência para o Risco Sísmico da AML e CL 

 

Este anexo contém a cartografia das principais classes de danos, à escala 1/100 000 

do cenário de referência para este plano, constituindo um volume de cartografia de 

suporte às acções de emergência. 

Este constitui, por si, um documento único, complementar a este Plano. 

 

 

O Presidente da ANPC 
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Anexo D (Organização do Teatro de Operações) ao Plano Especial de 
Emergência para o Risco Sísmico da AML e CL 

 

 
O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

             

Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

_______________ 
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Anexo E (Organização da AOD de Lisboa) ao Plano Especial de Emergência para 
o Risco Sísmico da AML e CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

             

Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

_______________ 

(Paulo Gil Martins) 

 
Lista de Distribuição 

M
od

. 0
00

5/
SN

B
PC

 

Com o Plano Especial de Emergência Nº 01/2007. 

 - e-mail: cnos@prociv.pt 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
Avenida do Forte em Carnaxide - 2799-512 CARNAXIDE - Telefone 214165100 - Fax 214165154 

www.prociv.pt

Anexo F (Organização da AOD de Santarém) ao Plano Especial de Emergência 
para o Risco Sísmico da AML e CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da ANPC 
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Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

_______________ 
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Anexo G (Organização da AOD de Setúbal) ao Plano Especial de Emergência 
para o Risco Sísmico da AML e CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da ANPC 
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Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

_______________ 
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Anexo H (Plano de Intervenção das ERAS Estratégicas) ao Plano Especial de 
Emergência para o Risco Sísmico da AML e CL 

 
 
1. Rede Viária da AML e CL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Plano de Intervenção das ERAS de Socorro e Salvamento Estratégicas 

a. O accionamento imediato das ERAS de Socorro e Salvamento Estratégicas, 

estão permanente formatas para, à ordem dos Comandantes Operacionais 

Distritais (CODIS) dos Distritos de Leiria, Portalegre, Évora, Castelo Branco e 

Santarém, serem accionadas e proceder dos eixos rodoviários de acesso 

(corredores de penetração) às ZRR, destas às ZCR e Zonas Sinistradas.  

b. Estas, percorrerão e avaliarão os itinerários indicados na tabela seguinte, que 

correspondem aos corredores de penetração, também a seguir indicados.    
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Origem ERAS Itinerário a reconhecer / avaliar Corredores de Penetração

Castelo Branco Castelo Branco – Torres Novas A-23
Santarém T. Novas - Lisboa ( 2ª circular) A-1
Leiria Óbidos – Santarém - Marateca A-15 / A-13
Leiria Leiria, Loures, Lisboa (Campo Grande) A-8
Santarém Santarém (Ponte S. Maia), nó Infantado, Vila Franca A-13 / N 10
Santarém Chamusca (ponte da Chamusca) Muge, Benavente, P. Alto, Campo Tiro N. 118
Portalegre Ponte Sôr, Coruche, Infantado, Setúbal N 119/ N10
Leiria Caldas, Loures, CREL, (Ponte da Lezíria) Porto Alto, Montijo, Almada A-8, CREL, A-10, N118, IC 32
Leiria Caldas, Lisboa N-8
Évora Évora, Marateca, Almada, Lisboa (Ponte 25 de Abril) A-2
Évora Évora, Marateca, (Ponte Vasco da Gama), Moscavide, Lisboa A-12
Santarém Santarém, Cartaxo, Carregado, Vila Franca N-3
Leiria Leiria, Alcoentre, Aveiras N-1, IC 2
Santarém Rio Maior, Santarém, (Ponte D. Luís),Almeirim, Coruche N 114  
 
 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 
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Anexo I (Assistência Internacional) ao Plano Especial de Emergência para o 
Risco Sísmico da AML e CL 

 
 

1. Enquadramento 

a. Cabe à Comissão Nacional de Protecção Civil a decisão da emissão de um 

pedido de auxílio internacional, face à avaliação de necessidades à emergência 

em curso. 

b. Competirá ao Posto de Comando Nacional (PCNAC) desencadear os 

procedimentos necessários à activação dos mecanismos bilaterais, regionais e 

internacionais disponíveis, nomeadamente os acordos bilaterais (Espanha, 

França, Marrocos e Cabo Verde), União Europeia (UE), Organização do Tratado 

do Atlântico Norte (OTAN) e Organização das Nações Unidas (ONU). 

c. Após activação de um mais daqueles mecanismos, é expectável que, no mínimo, 

6 horas após a emissão do pedido de auxílio comecem a chegar a território 

nacional meios adicionais de resposta e equipas internacionais de assistência. 

2. Accionamento do pedido de Assistência Internacional 

a. Considerando a necessidade de rapidez associada a uma emergência desta 

natureza, a principal assistência deverá chegar a Portugal por via aérea. 

b. De forma a evitar um afluxo desnecessário de equipas e de equipamentos ao 

território nacional, o pedido de assistência deverá ser o mais concreto e preciso 

possível, nomeadamente a data e hora da ocorrência, local da ocorrência, 

número estimado de vítimas (feridos ligeiros, feridos graves, mortos), número 

estimado de desalojados, as necessidades verificadas, valências pretendidas e o 

número de equipas/peritos necessários. 

c. Deverá ser, ainda, transmitido neste pedido o local de entrada da assistência. 

3. Procedimentos a adoptar:  
Por forma a garantir que toda a assistência internacional é devidamente recebida e 

enquadrada nas operações em curso, adoptam-se os seguintes procedimentos: 
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a. Coordenador Internacional (CI) 

(1) Em simultâneo à tomada de decisão sobre a emissão de um pedido de 

assistência internacional, é nomeado um elemento da estrutura de Comando da 

ANPC, e colocado na ZRR como responsável por todo o processo 

(Coordenador Internacional – CI).  

(2)  Este Coordenador responde perante o Comandante do PCNAC, em 

articulação com o Posto de Comando Nacional Avançado (PCNAV).  

b. Zona de Recepção de Reforços (ZRR) 

(1) É criada uma Zona de Recepção de Reforços (ZRR 3) nas Bases Aéreas de 

Beja, Tancos e Monte Real, com a finalidade de receber os meios 

internacionais de emergência.  

(2) Esta zona deverá prever o seguinte: 

(a) Centro de Recepção Internacional (CRI) 

Em cada um dos pontos de entrada identificados para recepção da 

assistência internacional, é montado e operacionalizado um Centro de 

Recepção Internacional (CRI).  

Este Centro tem como principais missões: 

− Registo de todas as equipas, equipamentos e valências que chegarem 

ao ponto de entrada; 

− Recolha de informação sobre o período estimado de estadia; 

− Recolha de informação sobre eventuais limitações das equipas e dos 

equipamentos; 

− Registo do ponto de contacto para cada equipa; 

− Fornecimento de informações pertinentes às equipas, nomeadamente:  

. Local do acampamento e respectivas condições; 

. Contacto do elemento responsável pela assistência internacional; 

. Outros assuntos de relevo para a operação em curso. 

(b) Centro de Coordenação Operacional Internacional (CCOI) 

Para além do CRI, é instalado um Centro de Coordenação Operacional 

Internacional (CCOI). 
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O CCOI é o local de reunião de toda a informação relativamente à actuação 

das equipas internacionais e de coordenação das intervenções.  

O CCOI articula-se, permanentemente, com os PCNAC e PCNAV. 

O CCOI é coordenado pelo CI e composto por uma Célula de Apoio 

Nacional, constituída preferencialmente por elementos da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (ANPC), que garantem o apoio a esta estrutura 

(Comunicações e Secretariado) e por uma Célula de Ligação, composta 

pelos oficiais de ligação de cada uma das Equipas Internacionais e Oficiais 

de Ligação da Estrutura Nacional (num rácio de 1 Oficial de Ligação por 2 

Equipas Internacionais).  

c. Alojamento 

O alojamento individual de cada equipa, e de acordo com a doutrina internacional 

vigente, é da responsabilidade da mesma. O PCNAC, em articulação com o 

PCNAV, designa um, ou mais, locais para montagem do acampamento 

internacional. 

Os locais a designar deverão garantir condições de higiene, nomeadamente ao 

nível de sanitários.  

d. Alimentação 

As equipas internacionais de resposta deverão ser autónomas em matéria de 

alimentação.  

e. Transporte 

As equipas internacionais de resposta deverão ser autónomas em matéria de 

transporte no local da emergência. Caso tal se venha a revelar como 

impraticável, poderá o PCNAV, na medida dos recursos disponíveis e sem 

prejudicar a operacionalidade das equipas nacionais, providenciar transporte 

local. 
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f. Briefing inicial e briefings diários 

(1) Após a chegada ao país de cada Equipa, o Coordenador Internacional (CI) 

organiza um briefing inicial. Esta sessão servirá essencialmente para: 

− Transmitir às equipas as informações disponíveis sobre a emergência em 

curso: locais afectados, estado das infra-estruturas, acessos, condições 

sanitárias, número de vítimas, meios de comunicação disponíveis, entre 

outras que se revelem pertinentes; 

− Transmitir  a previsão meteorológica; 

− Transmitir as informações relativas à organização operacional no terreno; 

− Passagem de cartografia local; 

− Confirmar as valências e limitações da Equipa; 

− Confirmar as valências linguísticas de todos os elementos da equipa;  

(2) Após o briefing inicial a cada Equipa, são realizados dois briefings diários, 

preferencialmente à noite, para debriefing das missões efectuadas e de manhã, 

para planeamento das missões seguintes e actualização das informações 

disponíveis. 

g. Integração nas operações de resposta 

As Equipas Internacionais e os equipamentos presentes em território nacional 

serão mobilizados para o terreno em função das suas valências e das áreas 

prioritárias de intervenção e apenas à ordem do CI, o qual deverá receber 

instruções directas do CONAV.  

h. Comunicações 

Para além da comunicação intra-equipa, a qual deverá ser preferencialmente 

garantida através de meios de comunicação próprios, as equipas internacionais 

deverão estar em condições de comunicar eficazmente nos seguintes níveis: 

Estratégico Equipa Internacional               CI 

Manobra Equipa Internacional               PCO 

Táctico Equipa Internacional               Equipas nacionais 
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Para os níveis acima elencados, o CONAV deverá fornecer o equipamento 

considerado adequado.   

i. Comando e Controlo  

O Comando e Controlo sobre as intervenções das equipas internacionais no 

quadro das operações de resposta em curso, e sem prejuízo da organização 

interna de cada uma daquelas, será sempre assumido pelo Comandante das 

Operações de Socorro (COS).   

 
 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 
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_______________ 
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Anexo J (Constituição da Coluna Nacional de Intervenção em Sismos - CNIS) ao 
Plano Especial de Emergência para o Risco Sísmico da AML e CL 

 
 
 

Grupo de Comando 
Grupo Sub/Uni Veículo Nº Elem Observações 

VCOT 3 Comando do Grupo Eq Com 
VCOT 4 Comunicações e 2º Cmdt. Grupo 
VTPT 2  

 

 
Eq apoio ABSC 3 Apoio sanitário ao Grupo- médico ou 

enfermeiro 
 4 12  
Grupo de Socorro e Salvamento 
Grupo Sub/Uni Veículo Nº Elem Observações 

Eq Com VCOT 3  
Eq apoio VTPT 2  

VSAT 5  
VTPT/VETA 5 Com Plano carga SD 1 

 
Brigada 

ABSC 2  
VSAT 5  
VTPT/VETA 5 Com Plano carga SD 1 

 

 
Brigada 
 ABSC 2  

Sub Total 7 29  
Grupo de Combate a incêndios 
Grupo Sub/Uni Veículo Nº Elem Observações 

Eq Com VCOT 3  
VTPT 2  Eq apoio 
ABSC 2  
VRCI 5  
VUCI 5  

Brigada 

VTTR/VTT
U 

2  

VRCI 5  
VUCI 5  

 

Brigada 

VTTR/VTT
U 

2  

Sub Total 8 31  
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Grupo de Evacuação Sanitária 
Grupo Sub/Uni Veículo Nº Elem Observações 

Eq Com VCOT 3  
Eq apoio VTPT 4 2 Socorristas/Macas/ Reanimação/trauma 

ABSC 3  
ABSC 3  
ABTD 2  

 
Brigada 

ABTM 2  
ABSC 3  
ABSC 3  
ABTD 2  

 

 
Brigada 

ABTM 2  
Sub Total 10 27  
TOTAL 29 99  
 
 
 
 
 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

             

Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

_______________ 

(Paulo Gil Martins) 
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Anexo K (Ciclo do Plano) ao Plano Especial de Emergência para o Risco Sísmico 
da AML e CL 

 
 

 
 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

             

Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

_______________ 

(Paulo Gil Martins) 
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Anexo L (Constituição e articulação do Centro de Coordenação Operacional 
Nacional - CCON) ao Plano Especial de Emergência para o Risco 
Sísmico da AML e CL. 

 
 
 

1. Constituição 

 

Presidente

ANPC
CONAC GNR PSP FA DGAM INEM CVP

ARS LVT IM CNPCE PJ SEF SIS

INAG INAC NAV INETI ITG LNEC APA

ESTRADAS

PORTUGAL

CP REFER INML ISS DGS

REM INFARMED ADM. PORTO 
LX; STB

SIRESPEDPCARITASANA

EPAL

VODAFONE

TMN

OPTIMUS

PORT. 
TELECOM

CNE AEP

CCON

REN

ARP OUT. ORG.
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2. Articulação 
 

GRUPO 
VOLUNTARIADO

GRUPO SOCORRO 
SALVAMENTO

GRUPO ORDEM 
PÚBLICA

GRUPO AVALIAÇÃO 
ESTRUTURAS

GRUPO LOGISTICA GRUPO SAÚDE GRUPO APOIO SOCIAL GRUPO MATERIAS 
PERIGOSAS

- FA

- CVP

- Caritas

-REM

-NAV

- AEP; CNE

- REN

- Empresa Publicas

- Empresas Privadas

- REFER; CP

GRUPO COMUNICAÇÕES

- CB

- INEM;  CVP

- GNR; FA

- ARS LVT

- INFARMED

- IPS; ISS; INML

- DGS

- REM; INFARMED

- AEP; CNE

- CVP

- Caritas

- ISS

- Empresa Publicas

- Empresas Privadas

- Escuteiros

- CVP

- ISS

- Caritas

- AEP

- CNE

- CB

- Forças Armadas

- CVP

- PSP

- GNR

- PSP

- GNR

- PJ

- DGAM

- SEF

- SIS

- FA; LNEC; CP

- Estradas Portugal

- INAG; INAC

- REFER; ANA

- Adm Porto Lx; Stb

- NAV

- INET; ITG; REN

- EDP

- Portugal Telecom

- ANPC

- CB

- FA

- GNR

- PSP

- Redes móveis

- Radioamadores

- REN; EDP

- CB

- Forças Armadas

- GNR

- ITG

- REFER

- ADM Portos LX, Stb

- DGAM

- APA

ÁREA  GESTÃO 
INFOR. EMERGÊNCIA

- ANPC

- OCS

- ÁREAS DE ACTIVIDADE DO ELEMENTOS DO CCON

 
3. Os Elementos do CCON articulam-se funcionalmente nas várias áreas de 

actividade que contribuem para o desempenho funcional da estrutura que 

representa. 

 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

              Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

            _______________ 

             (Paulo Gil Martins) 
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Anexo M (Constituição e articulação do Centro de Coordenação Operacional 
Distrital - CCOD) ao Plano Especial de Emergência para o Risco 
Sísmico da AML e CL. 

 
 

1. Constituição 

 

CODIS GNR PSP FA INEM CVP

ARS LVT

ITG

REN EST. 
PORTUGAL

DGAM

REFER INML

ISSADM 

PORTO LX

ADM

PORTO STB

ANA EDP FERTAGUS

SOMAGUETRANSTEJO

SOFLUSA

LUSOPONTE METRO SUL

AGUAS 

DO SADO

ARP AEP CNE OUT ORG

EPAL ÀGUAS 

DO OESTE

METROPOLIT

LISBOA

CCOD

CPRSB
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2. Articulação  
 

ÁREA
VOLUNTARIADO

ÁREA SOCORRO 
SALVAMENTO

ÁREA ORDEM 
PÚBLICA

ÁREA AVALIAÇÃO 
ESTRUTURAS

ÁREA LOGISTICA ÁREA SAÚDE ÁREA APOIO SOCIAL ÁREA MATERIAS 
PERIGOSAS

- FA

- CVP

- EPAL

- REFER

- ANA 

- PORTO LX, STB

- CNE; AEP

- OUTRAS ORG.

ÁREA COMUNICAÇÕES

- ANPC

- CB

- INEM

- CVP

- FA

- ISS

-INML

-RSB

- AEP; CNE

- OUT. ORG

- CVP

- ISS

- CNE

- AEP

- OUT. ORG

- CVP

- ISS

- AEP

- CNE

- CB

- FA

- CVP

- PSP

- GNR

- PSP

- GNR

- PJ

- DGAM

- SEF

- FA

-Estradas Portugal

- REFER

- ANA

- Porto Lx

- Porto Set

- OUT. ORG.

- ANPC

- CB

- FA

- GNR

- PSP

- RSB

- ARP

- CB

- FA

- ITG

- REFER

- PORTO LX,STB

- DGAM

ÁREA  GESTÃO 
INFOR. EMERGÊNCIA

- ANPC

- OCS

- ÁREAS DE ACTIVIDADE DO ELEMENTOS DO CCOD

 
 

3. Os Elementos do CCOD articulam-se funcionalmente nas várias áreas de 

actividade que contribuem para o desempenho funcional da estrutura que 

representa. 

 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

              Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

            _______________ 

             (Paulo Gil Martins) 
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Anexo N (Organização e Funções do Posto de Comando Nacional - PCNAC) ao 
Plano Especial de Emergência para o Risco Sísmico da AML e CL. 

 
 

1. Organograma 
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2. Estado-Maior (Constituição e Funções)  

a. Chefe de Estado-Maior (CEM) 

(1) O CEM tem por função dirigir, coordenar e supervisar as células de EM 

coordenador e Técnico, excepto as áreas específicas reservadas pelo 

comandante, sendo o primeiro responsável por uma resposta eficiente e 

oportuna às tarefas cometidas ao Estado-Maior. 

(2) O CEM tem, entre outras, as seguintes atribuições: 

− Estabelecer e difundir as normas para funcionamento do Estado-Maior.  

− Representar o comandante, conforme lhe for determinado. 

− Assegurar que as decisões e conceitos do Cmdt sejam transformadas em 

ordens, pela forma que se indica: 

. Dar instruções ao EM no sentido de preparar e difundir ordens e planos; 

. Atribuir aos Elementos do EM a preparação de planos, ordens e 

relatórios pormenorizados, e outras acções de Estado-Maior; 

. Rever a actuação do EM, assegurando-se que é adequada, integrada e 

que conduz à obtenção dos resultados desejados; 

. Assegurar-se do estabelecimento das ligações necessárias; 

. Dirigir o PCNAC. 
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b. Célula de Operações 

(1) A Célula de Operações é o principal órgão para o planeamento e conduta 

das operações.  

Desenvolve a sua actividade em estreita articulação com a Célula de 

Informações.  

(2) Tem, entre outras, as seguintes atribuições: 

− Organizar o Dispositivo Integrado de Resposta e definir os critérios de 

prioridades na actuação dos meios;  

− Coordenar, através dos seus órgãos próprios e ao abrigo do definido no 

SIOPS, toda a informação, meios e recursos e actuação das entidades e 

organismos com vista à supervisão das acções planeadas; 

− Coordenar e acompanhar a monitorização do estado de situação de crise 

e seus impactes; 

− Providenciar os recursos, em pessoal técnico, necessários ao 

funcionamento de forma sustentada do sistema; 

− Coordenar e dirimir a resolução de dificuldades que não possam ser 

resolvidas ou reconciliáveis no terreno; 

− Preparar directivas, instruções, ordens e normas de execução a serem 

ratificadas pelo Director do CCON; 

− Articular com os coordenadores dos grupos operacionais para assegurar 

que as necessidades de emergência são pronta e eficazmente 

identificadas e que o apoio providenciado por cada grupo é apropriado, 

eficiente, coordenado e devidamente registado; 

− Manter os coordenadores dos gabinetes ao corrente dos objectivos, 

prioridades e estratégias desenvolvidas e apoiá-los no desenvolvimento 

de planos de actuação de curto e médio prazo que necessitem de 

supervisão e apoio do CCON; 

− Garantir em tempo útil a emissão de relatórios periódicos e demais 

informações importantes para a gestão e a tomada de decisão. 

 

 



M
od

. 0
00

5/
SN

B
PC

 

 

 

4 de 8 
 

 

 

 

 
Avenida do Forte em Carnaxide - 2799-512 CARNAXIDE - Telefone 214165100 - Fax 214165154 

www.prociv.pt - e-mail: cnos@prociv.pt 

 

c. Célula de Informações 

(1) A Célula de Informações é o principal órgão para a direcção, coordenação e 

planeamento no que respeita à produção de informações.  

Desenvolve a sua actividade em estreita articulação com a Célula de 

Operações.  

(2) Tem, entre outras, as seguintes atribuições: 

− Orientar o esforço de pesquisa, numa 1ª fase, focalizada através das 

ERAS de Socorro e Salvamento Estratégicas e de Sector, e numa 2ª 

fase, através das ERAS Específicas, Técnicas e restantes estruturas de 

protecção e Socorro existentes no Teatro de Operações (TO); 

− Processar notícias. Este processamento inclui o registo, o estudo e a 

interpretação; 

− Recolher os dados sobre as condições meteorológicas e difundi-los; 

− Elaborar estudos de situação do TO, para avaliação dos efeitos 

resultantes do Sismo;  

− Articular com a Célula de Operações, relativamente ao emprego 

racionalizado dos meios, e definição de prioridades.   

d. Célula de Pessoal 

(1) A Célula de Pessoal é o principal órgão para os assuntos relacionados com 

os recursos humanos.  

A actividade desta célula encontra-se, também, directamente associada com 

a coordenação e centralização de métodos, de forma a obter recursos 

humanos adicionais mediante requisições não previstas e, por outro lado, 

controlar a distribuição e aplicação desses recursos.  

Desenvolve a sua actividade em estreita articulação com a Célula de 

Logística. 

(2) Tem, entre outras, as seguintes atribuições: 

− Assegurar a mobilização, recepção, condução e integração de Recursos 

Humanos necessários às operações, incluindo os voluntários e os 

provenientes de países estrangeiros e de organizações internacionais. 
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− Activar as Normas de Mobilização, Recepção, Condução e Integração de 

Benévolos; 

− Promover a constituição e funcionamento de Locais de Recepção de 

Voluntários e Benévolos. 

e. Célula de Logística 

(1) A Célula de Logística é o principal órgão para os assuntos relacionados com 

os Abastecimentos, Pessoal, Transportes, Comunicações, Finanças e 

Cuidados e Apoio à População. 

Desenvolve a sua actividade em estreita articulação com a Célula de 

Pessoal. 

(2) Tem, entre outras, as seguintes atribuições: 

− Coordenar as actividades relacionadas com a assistência à emergência e 

gestão de recursos, nomeadamente, definir prioridades em termos de 

abastecimento de água e energia, garantir a gestão de armazéns de 

emergência; 

−  Organizar e montar abrigos e campos de deslocados; 

− Manter actualizado o levantamento das disponibilidades de meios e 

recursos previsíveis e garantir a sua obtenção; 

− Promover as condições necessárias à distribuição dos meios e recursos 

pedidos, bem como dos serviços solicitados; 

− Coordenar a obtenção e distribuição de meios e recursos de 

aprovisionamento, nomeadamente nas áreas de bens alimentares, do 

apoio ao alojamento e do agasalho; 

− Coordenar e gerir armazéns de acondicionamento de bens e haveres; 

− Coordenar a recepção e recolha de dádivas de bens; 

− Coordenar as acções de manutenção e recuperação das instalações 

afectadas que sejam essenciais para o funcionamento do sistema; 

− Promover o controlo financeiro e orçamental das operações de 

emergência; 

− Coordenar a recepção de meios financeiros de apoio e ajuda às 

operações de emergência; 
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− Coordenar o pagamento de bens e serviços efectuados no âmbito das 

acções de emergência; 

− Activar o Plano de Alojamento de Emergência; 

− Coordenar as equipas de acção social e apoio psicológico às populações. 

(3) Tem um Elemento de Ligação ao CCON (Elementos do CCON que 

desenvolvem a sua actividade nesta área funcional). 

f. Célula de Comunicações 

(1) A Célula de Comunicações é o principal órgão para garantir a 

operacionalidade dos meios de comunicação de emergência. 

(2) Tem, entre outras, as seguintes atribuições: 

− Coordenar todas as acções relativas à recepção e difusão de 

comunicações de emergência, de e para as entidades e organismos que 

integram o Dispositivo; 

− Garantir a disponibilidade das fontes de transmissão/recepção dos 

equipamentos rádio;  

− Garantir prioridades de acesso, em situação de emergência, aos 

endereços correspondentes a serviços e entidades essenciais; 

− Garantir a redução/eliminação do tráfego existente na zona do sinistro ou 

na zona afectada; 

− Garantir a reparação de avarias verificadas no sistema de 

telecomunicações;  

− Garantir a mobilização de meios e recursos alternativos. 

(3) Tem um Elemento de Ligação ao CCON (Elementos do CCON que 

desenvolvem a sua actividade nesta área funcional). 

g. Célula de Gestão de Informação de Emergência 

(1) A Célula de Gestão de Emergência é o principal órgão para fornecer 

informação de emergência ao público, de forma acurada, consistente e em 

tempo oportuno e adequado. D 

Os OCS representam a maior fonte de informação ao público envolvendo 

incidentes derivados de uma situação de emergência.   
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Assim, a utilização dos “média” é essencial, de forma a permitir uma efectiva 

capacidade de resposta perante a emergência, e deve ser dado prioridade à 

reparação dos sistema de difusão rádio, quando este tiver sido afectado. 

(2) Tem, entre outras, as seguintes atribuições: 

− Providenciar, de forma correcta e validada, a informação relativa à 

evolução da situação e desenvolver procedimentos de difusão para 

audiências internas e externas, bem como garantir as relações com os 

órgãos de comunicação social. 

− Assegurar o funcionamento de um centro de atendimento telefónico ou 

personalizado. 

− Assegurar a realização de briefings ou conferências de imprensa; 

− Assegurar a emissão de comunicados, com periodicidade determinada; 

− Assegurar a resposta a solicitações de informação durante e após a 

emergência; 

− Fornecer informação para audiências internas e externas; 

− Difundir recomendações e linhas de actuação; 

− Assegurar um sistema de monitorização e disseminação da informação 

de emergência; 

− Elaborar os comunicados oficiais a difundir pelo público. 

(3) Tem um Elemento de Ligação ao CCON (Elementos do CCON que 

desenvolvem a sua actividade nesta área funcional). 

3. Estado-Maior Técnico (Constituição e Funções) 

a. Integra esta estrutura 1 Especialista de cada uma das seguintes áreas: 

− Saúde Pública; 

− Medicina Legal e Mortuária; 

− Socorro e Salvamento; 

− Apoio Social; 

− Ordem Pública; 

− Matérias Perigosas; 

− Avaliação de Estruturas; 

− Voluntariado. 
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b. Estes Especialistas constituem o apoio técnico, nestas áreas do conhecimento 

ao processo de decisão desta estrutura de Comando. 

c. Cada um destes Especialistas constituem-se como Elementos de Ligação ao 

CCON (Elementos do CCON que desenvolvem a sua actividade nesta área 

funcional). 

d. Funcionalmente, respondem perante o Chefe de Estado-Maior. 

 

 

 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

             

 

 

 

  Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

            _______________ 

             (Paulo Gil Martins) 
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Anexo O (Organização e Funções do Posto de Comando Nacional Avançado - 
PCNAV) ao Plano Especial de Emergência para o Risco Sísmico da 
AML e CL. 

 
 

1. Organograma 
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ÁREA
VOLUNTARIADO

ÁREA SOCORRO 
SALVAMENTO

ÁREA ORDEM 
PÚBLICA

ÁREA LOGISTICA ÁREA SAÚDE ÁREA APOIO SOCIAL

ÁREA MATERIAS 
PERIGOSAS

- ANPC

- FA

- CVP

- CP

- ANA

- ADM PORTO LX, STB

- REN

- AEP

- CNE 

ÁREA COMUNICAÇÕES

- ANPC (CB)

- FA

- INEM

- CVP

- ARS LVT

- CVP

- AEP

- CNE 

- CVP

- AEP

- CNE  

- GNR

- PSP

- FA

- CVP

- GNR

- PSP

- DGAM

- PJ

- SEF

- FA

- LNEC

-REN 

-EST. PORTUGAL

- CP

- REFER

- ANA

- EDP

- ADM PORTO, LX

-- METRO LX

- ANPC

- GNR

- PSP

- FA

- ARP

- REN

- ANPC (CB)

- GNR

- PSP

- FA

- DGAM

ÁREA GESTÃO INFO 
EMERGÊNCIA

- ANPC

- OCS

- ÁREAS DE ACTIVIDADE DOS OFICIAIS DE LIGAÇÃO

ÁREA AVALIAÇÃO 
ESTRUTURAS

 

M
od

. 0
00

5/
SN

B
PC

 

 

 - e-mail: cnos@prociv.pt 

 



 

 

3 de 3 
 

 

 

 

 
Avenida do Forte em Carnaxide - 2799-512 CARNAXIDE - Telefone 214165100 - Fax 214165154 

www.prociv.pt

2. Estado-Maior (Constituição e Funções)  

O Estado-Maior desenvolve as mesmas funções que ao nível do Posto de 

Comando Nacional (PCNAC), mas adequadas ao escalão em causa, Teatro de 

Operações (TO).  

3. Oficiais de Ligação (Constituição e Funções) 

a. Os Oficiais de Ligação ao PCNAV desenvolvem as suas missões em cada uma 

das seguintes áreas: 

− Logística; 

− Comunicações; 

− Saúde; 

− Apoio Social; 

− Matérias Perigosas; 

− Voluntariado. 

− Socorro e Salvamento; 

− Ordem Pública; 

− Avaliação de Estruturas; 

− Área de Gestão de Informações de Emergência.  

b. Funcionalmente, articulam-se com o Chefe de Estado-Maior. 

 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

             

  Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

            _______________ 

             (Paulo Gil Martins) 

 
Lista de Distribuição 

Com o Plano Especial de Emergência Nº 01/2007. 
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Anexo P (Organização e Funções do Posto de Comando Operacional Conjunto 
Distrital - PCOCD) ao Plano Especial de Emergência para o Risco 
Sísmico da AML e CL. 

 
 

1. Organograma 
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2. Estado-Maior (Constituição e Funções)  

O Estado-Maior desenvolve as mesmas funções que ao nível do Posto de 

Comando Nacional (PCNAC), mas adequadas ao escalão em causa, Área de 

Operações Distrital (AOD).  

3. Estado-Maior Técnico (Constituição e Funções) 

a. Integra esta estrutura 1 Especialista de cada uma das seguintes áreas: 

− Saúde; 

− Socorro e Salvamento; 

− Apoio Social; 

− Ordem Pública; 

− Matérias Perigosas; 

− Avaliação de Estruturas; 

− Voluntariado. 

b. Estes Especialistas constituem o apoio técnico, nestas áreas do conhecimento 

ao processo de decisão desta estrutura de Comando. 
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c. Cada um destes Especialistas constituem-se como Elementos de Ligação ao 

CCOD (Elementos do CCOD que desenvolvem a sua actividade nesta área 

funcional). 

d. Funcionalmente, respondem perante o Chefe de Estado-Maior. 

 

 

 

 

 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

             

 

 

 

 

Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

_______________ 

(Paulo Gil Martins) 
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Anexo Q (Organização do Posto de Comando Operacional de Sector) ao Plano 
Especial de Emergência para o Risco Sísmico da AML e CL 

 

 
 

O Presidente da ANPC 

          

(Arnaldo Cruz) 

             

Autenticação 

O Comandante Operacional Nacional 

_______________ 

(Paulo Gil Martins) 
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Anexo R (Comunicações e Sistemas de Informação) ao Plano Especial de 
Emergência para o Risco Sísmico da AML e CL 

 
1. Introdução 

 
O presente anexo pretende propor um plano de comunicações, adaptado às actuais 

redes das radiocomunicações da ANPC, tentando garantir diferentes graus de 

funcionalidades nos diversos níveis de comando, na eventualidade de um desastre 

sísmico a ocorrer na Área Metropolitana de Lisboa e nos Concelhos Limítrofes, 

dentro de um cenário de contingência. 

Reconhece-se a necessidade de implementar uma rede complementar, autónoma, 

a operar em HF, nas faixas de frequências compreendidas entre 1.500 KHz e 30 

MHz. 

Pretende-se potenciar o emprego dos meios e das redes existentes ao serviço da 

ANPC e agentes de PC mais directamente relacionados, nomeadamente os Corpos 

de Bombeiros. 

Para além da rede de HF já mencionada, a base do presente plano de 

radiocomunicações consiste sobretudo na exploração das duas redes de 

radiocomunicações, a operar nas faixas de VHF (168-173 MHz), denominadas 

Rede Estratégica da Protecção Civil (REPC) e Rede Operacional dos Bombeiros 

(ROB). 

Estas redes são compostas por um vasto conjunto de retransmissores dispersos 

por diferentes lugares do território, com um posicionamento que garante uma 

cobertura eficaz, face ao número de infra-estruturas. São suportadas em sistemas 

de radiocomunicações analógicas, independentes das redes filares de 

telecomunicações. 

No entanto, estão sustentados pela rede nacional de energia eléctrica, com reserva 

de energia, que necessita de ser reposta em tempo útil, tipicamente depois de 4-6 

horas, depois de falha de energia de rede. 

A operação em continuidade ou reabilitação dos presentes meios de 

radiocomunicações deverá ser sustentada em equipas técnicas qualificadas, 
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estacionadas fora da área de colapso, e que estejam dotadas de meios técnicos 

apropriados (repetidores, antenas, geradores), que garantam no imediato a total 

reabilitação dos sistemas danificados. 

2. Redes de Radiocomunicações da ANPC 

Rede REPC – Rede em VHF, 168173 MHz, composta de 43 retransmissores 

interligados a nível nacional, através de links de UHF (470 MHz). 

A cobertura da Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes é feita através 

das seguintes estações retransmissoras: 

 

Cobertura Quant. Localização 

Serra de Sintra / Stª. Eufémia 
Serra de Montejunto / FAP Distrito de Lisboa 3 

Serra das Carvalhas / Torres Vedras 
Distrito de Santarém 1 Serra D’Aire 

Pragal / Hospital Garcia da Horta 
Distrito de Setúbal 2 

Serra da Arrábida 
 

Rede ROB – Rede em VHF, 168173 MHz, composta de 49 repetidores, com 

funcionamento local. 

A cobertura da Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes é feita através 

das seguintes estações retransmissoras: 

 

Cobertura Quant. Localização 

Serra de Sintra / Stª. Eufémia 
Serra de Montejunto / FAP Distrito de Lisboa 3 

Serra das Carvalhas / Torres Vedras 

Distrito de Santarém 1 (*) 
Sistema de Chamada Selectiva. 

Ligação CDOS via link situado na Serra 
D’Aire 

Distrito de Setúbal 1 Serra da Arrábida 
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(*) Nota: Para além dos canais em Simplex, utilizados nos Teatros de Operação, o 

sistema de Santarém é baseado em chamada selectiva. O plano prevê a instalação 

de um novo repetidor para a cobertura da zona sul do distrito, envolvida neste 

plano. 

O presente plano de comunicações é mantido através da aplicação dos seguintes 

meios e acções: 

a. Emprego das actuais infra-estruturas, mesmo que se torne necessária a sua 

reposição em contingência (prevista neste anexo) através da instalação de outros 

equipamentos de reposição, incluindo sistemas alternativos de energia; 

b. Estacionamento de retransmissores móveis, de modo a garantir a cobertura de 

zonas específicas; 

c. Constituição de equipas técnicas qualificadas, dotadas de meios técnicos 

apropriados. As equipas garantem a operacionalidade das infra-estruturas, 

prevendo a sua reabilitação total, num tempo máximo de 4-6 horas. As equipas 

devem ser constituídas por 3 elementos -1 coordenador (ANPC), 2 técnicos 

(Bolsa de radioamadores voluntários em comunicações de emergência, 

devidamente credenciados, indicados através das Associações de 

Radioamadores das respectivas Zonas); 

d. Em termos de número de equipas, prevê-se a necessidade da criação de 4 

equipas a Norte (Leiria), 3 equipas a Leste (zona norte de Santarém Portalegre/C. 

Branco) e 3 equipas a Sul (Évora/Beja/zona sul de Setúbal); 

e. Integração de uma rede amadora de radiocomunicações de emergência, baseada 

numa estrutura de voluntariado. A rede amadora deverá estar dotada de meios 

técnicos e humanos, qualificados e reconhecidos pela ANPC e ANACOM, 

segundo directivas a estabelecer, apoiando as comunicações de 1º nível 

(exploração). 

f. Eventual interligação de redes de comunicações da ANPC com redes de outras 

entidades envolvidas na prestação do socorro, desde que previamente acordado 
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(carece do emprego de sistemas retransmissores tácticos que permitam total 

interoperabilidade, compatibilizando planos de frequência e serviços diversos); 

3. Plano de Radiocomunicações da Rede da ANPC 

De acordo com o plano previsto, torna-se necessário garantir comunicações em 

diversos níveis, nomeadamente: 

 

• Nível I – estabelece as comunicações entre os PCNAC e PCNAV, os 3 

PCOMCD e as 4 ZRRs; 

 

• Nível II – estabelece as comunicações entre o PCOMCD, a ZCR e os Sectores 

(nível Municipal, maioritariamente); 

 

• Nível III – estabelece as comunicações dos postos de comando de Sector com 

os veículos no terreno (1 posto de comando por sector); 

 

• Nível IV – estabelece as comunicações dentro de cada TO, no terreno. 

 

 

a. Nível I 
Pretende interligar o PCNAC com o PCNAV, instalado na zona da Chamusca, e 

este com os 3 PCOCD instalados nas zonas de Benavente, Mafra e Pinhal Novo 

e 4 ZRR instaladas no Entroncamento, Marateca, Beja e Monte Real. 

Esta interligação é suportada numa rede em HF, paralelamente na REPC, 

utilizando equipamentos com possibilidade de encriptação de áudio para 

mensagens de teor confidencial. 

Serão ainda utilizados telefones satélite em todos estes locais. 
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(1) Rede na faixa de HF (1.8 a 10 MHz) 
 

Pontos Distância Nº canais  
de HF  

Vias de ligação 
 em  HF 

PCNAC 50-300 km 8 a 12 4 
PCNAV 50-300 km 8 a 12 4 

PCOMCD 1 50-300 km 9 2 
PCOMCD 2 50-300 km 9 2 
PCOMCD 3 50-300 km 9 2 

ZRR 1 50-300 km 5 1 
ZRR 2 50-300 km 5 1 
ZRR 3 50-300 km 5 1 
ZRR 4 50-300 km 5 1 

 

O número das vias de comunicação abertas, em permanência ou quando o 

tráfego o justifica (canais ou frequências dentro dos mesmos segmentos de 

banda) deverão ser quantificados e testados, em conformidade com as 

necessidades da estrutura operacional. 
Nível I 
Rede HF

PCNAV

ZZR
Entroncamento

ZZR
Marateca

ZZR
Monte Real

ZZR
Beja

PCOCD
Santarem

PCOCD
Setubal

PCOCD
Lisboa

PCNAC

Satelite

 

M
od

. 0
00

5/
SN

B
PC

 

 - e-mail: cnos@prociv.pt 

 



M
od

. 0
00

5/
SN

B
PC

 

 

 

6 de 18 
 

 

 

 

 
Avenida do Forte em Carnaxide - 2799-512 CARNAXIDE - Telefone 214165100 - Fax 214165154 

www.prociv.pt - e-mail: cnos@prociv.pt 

 

Plano de frequências 
 

No contexto das radiocomunicações de emergência, não existe nenhum plano de 

frequências, que permitam explorar as comunicações por efeito de NVIS, situado 

entre as faixas de frequência do serviço de amador. 

Propõe-se o estudo da ANPC junto da ANACOM, tendo em vista a consignação 

de um conjunto de 2 ou 3 canais em cada um dos segmentos de banda, referidos 

na tabela seguinte, explorando este efeito de propagação. 

 

Banda Frequência Canais 

160 m 1.830 - 1.850 kHz Amador 

80 m 3,500 - 3,800 kHz Amador 

70 m 4,550 kHz CH 701 

60 m 5,550 kHz CH 601 

50 m 6,550 kHz CH 501 

40 m 7,000 – 7,100 kHz Amador 

 

(2) Rede na faixa de VHF (REPC) 
 

Os canais de ligação para utilização deste nível deverão ser efectuados de 

acordo com a tabela seguinte: 

 

Nível I 

De Para Canal Principal Canal Alternativo 
PCNAC PCNAV 112 – REPC Sintra 114 – REPC Montejunto 

Nível I 

De Para Canal Principal Canal Alternativo 
PCOCD Benavente 141 – REPC Serra 

D’Aire 
114 – REPC Montejunto 

PCOCD Pinhal Novo 151 – REPC Arrábida 141 – REPC Serra D’Aire 
PCOCD Mafra 112 – REPC Sintra 114 – REPC Montejunto 

PCNAV 

ZRR Entroncamento 141 – REPC Serra 
D’Aire 

101 – REPC Candeeiros 
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ZRR Marateca 151 – REPC Arrábida 141 – REPC Serra D’Aire 
ZRR Monte Real 101 – REPC Candeeiros 141 – REPC Serra D’Aire 
ZRR Beja 021 – REPC Mendro Link UHF Arrábida/Mendro 

 
Tabela de Canais e Frequências 

Canal Designação Freq. Tx Freq. Rx TP Tx TP Rx 

021 PC Mendro 168.8875 173.4875 146.2 146.2 

101 PC Candeeiros 168.9625 173.5625 210.7 210.7 

112 PC Sintra 168.9000 173.5000 118.8 118.8 

114 PC Montejunto 168.8875 173.4875 97.4 97.4 

141 PC Aire 168.9750 173.5750 156.7 156.7 

151 PC Arrábida 168.9500 173.5500 123.0 123.0 

 

NOTA: Os canais principais e os canais alternativos a negrito devem ser 

confirmados no terreno, em locais envolventes aos previstos no plano. 
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(3) Rede de telefones satélite 
 

Os locais identificados neste nível devem ainda ser dotados de telefones 

satélite portáteis, de forma a garantir uma maior redundância e capacidade de 

transmissão de voz e dados. 
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b. Nível II: 
 

Pretende interligar os PCOCD com as respectivas ZCR’s e Sectores 

(maioritariamente de nível Municipal, podendo ser de nível inferior). 

Esta ligação é suportada pela REPC, com equipamentos convencionais, 

utilizando comunicações não encriptadas, de acordo com a seguinte tabela: 

 

Nível II 
 

De Para Canal Principal Canal Alternativo 
ZCR Str/Alcochete 141 – REPC Aire 151 – REPC Arrábida PCOCD 

Benavente PC Sector 141 – REPC Aire 151 – REPC Arrábida 
ZCR Stb/Águas Moura 151 – REPC Arrábida 111 – REPC Pragal PCOCD  

Pinhal Novo PC Sector 151 – REPC Arrábida 111 – REPC Pragal 
ZCR Lx/Sintra 112 – REPC Sintra 114 – REPC Montejunto PCOCD  

Mafra PC Sector 112 – REPC Sintra 114 – REPC Montejunto 
 

 

Tabela de canais VHF-FM REPC 

Canal Designação Freq. Tx Freq. Rx TP Tx TP Rx 

111 PC Pragal 168.9625 173.5625 151.4 151.4 

112 PC Sintra 168.9000 173.5000 118.8 118.8 

114 PC Montejunto 168.8875 173.4875 97.4 97.4 

141 PC Aire 168.9750 173.5750 156.7 156.7 

151 PC Arrábida 168.9500 173.5500 123.0 123.0 
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PCOCD
Santarém

(Benavente)

Sector
Cartaxo

Sector
Salvaterra 

de
Magos

Sector
Benavente

Nível II
PCOCD

ZCR
Alcochete (C.T.)

Aire
C 141

Aire
C 141

Aire
C 141

Aire
C 141
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NOTAS: A área norte do distrito de Setúbal deverá ser coberta por um repetidor 

de contingência, por ser tida em conta a total inoperacionalidade do REPC 

Pragal, instalado no Hospital Garcia D’Horta, mantendo-se o mesmo canal de 

operação. Nesta situação, deverá ser verificada a possibilidade de colocação de 

um repetidor de contingência (repetidor móvel, de campanha), na zona de 

Almada/Ginjal, garantindo a cobertura das comunicações na vertente norte deste 

distrito e na zona interna de Almada. 

 

 

c. Nível III: 
 

A interligação dos meios dentro de cada Sector, deverá ser suportada na ROB, 

de acordo com os canais e pressupostos que se seguem. 

 

(1) Distrito de Lisboa: 
 

Zona de Postos Canal Principal 

Lisboa 
117 – ROB Montemor (Norte) 
116 – ROB Sintra (Oeste) 
086 – ROB Fóia (Sul) 

Oeiras 116 – ROB Sintra 
Cascais 116 – ROB Sintra 
Amadora 116 – ROB Sintra 
Odivelas 117 – ROB Montemor 
Sintra 116 – ROB Sintra 
Loures 117 – ROB Montemor 
V. F. Xira 117 – ROB Montemor 
Mafra 118 – ROB Montejunto 
Arruda dos Vinhos 118 – ROB Montejunto 
Sobral Monte Agraço 118 – ROB Montejunto 
Torres Vedras 118 – ROB Montejunto 
Alenquer 118 – ROB Montejunto 
Azambuja 118 – ROB Montejunto 
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Tabela de canais VHF-FM ROB Semi-Duplex 
Canal Designação Freq. Tx Freq. Rx TP Tx TP Rx 

086 B Fóia 168.4875 173.0875 141.3 141.3 

116 B Sintra 168.6125 173.2125 162.2 162.2 

117 B Montemor 168.6000 173.2000 162.2 162.2 
118 B Montejunto 168.6250 173.2250 162.2 162.2 

 

Sector
Lisboa

Comando 
Avançado

Comando 
Avançado

Comando 
Avançado

Sector
Oeiras

Cascais
Amadora

Sintra

Sintra
C 116

Comando 
Avançado

Sector
Odivelas
Loures
V.F.Xira

Montemor
C 117

Comando 
Avançado

Sector
Mafra

Arruda dos Vinhos
Sobral de Monte Agraço

Torres Vedras
Alenquer
Azambuja

Montejunto
C 118

Comando 
Avançado

Nível III
Lisboa

Fóia
C 086

(Lisboa sul)

Montemor
C 117

(Lisboa norte)

Sintra
C 117

(Lisboa oeste)
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NOTAS: A zona Norte e Este de Lisboa encontram-se cobertas pelos 

repetidores localizados em Sintra, Montejunto e Montemor/Carvalhas. A área 

metropolitana de Lisboa encontra-se coberta a Oeste pela ROB Sintra e a 

Norte pela ROB Montemor. Contudo, existe uma falha de cobertura a Sul e 

Este (baixa de Lisboa) que deverá ser coberta em contingência por um 

repetidor de campanha (móvel) colocado na zona do Pragal, na frequência do 

canal “086- Foia”. 

 

(2) Distrito de Santarém: 
 

Zona de Postos Canal Principal 
Cartaxo 036 – ROB Lameira 
Salvaterra de Magos 036 – ROB Lameira 
Benavente 036 – ROB Lameira 

 
 

Tabela de canais VHF-FM ROB Semi-Duplex 
Canal Designação Freq. Tx Freq. Rx TP Tx TP Rx 
036 B Lameira 168.5125 173.1125 114.8 114.8 
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NOTA: Este repetidor deverá ser instalado na zona a sul de Almeirim / 

Fazendas de Almeirim, na frequência do canal 036 – ROB Lameira. 

 

(3) Distrito de Setúbal: 
Zona de Postos Canal Principal 

Montijo 156 – ROB Palmela 
Palmela 156 – ROB Palmela 

Setúbal 156 – ROB Palmela 
016 – ROB Freita (Zona Sul) 

Alcochete 156 – ROB Palmela 
Montijo 156 – ROB Palmela 
Moita 156 – ROB Palmela 
Barreiro 156 – ROB Palmela 

Sesimbra 156 – ROB Palmela 
016 – ROB Freita (Zona Sul) 

Seixal 156 – ROB Palmela 
Almada 156 – ROB Palmela 

 

Tabela de canais VHF-FM ROB Semi-Duplex 
Canal Designação Freq. Tx Freq. Rx TP Tx TP Rx 
016 B Freita 168.6250 173.2250 114.8 114.8 
156 B Palmela 168.4750 173.0750 162.2 162.2 
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NOTAS: Verifica-se que toda a zona norte do distrito de Setúbal se encontra 

coberta a nível de comunicações, pela Serra da Arrábida, onde se encontra 

instalado o repetidor da ROB Palmela, excepto o concelho de Sesimbra, 

freguesia de Sesimbra, na sua vertente virada à zona de Tróia, ou seja, toda a 

zona urbana da freguesia. A fim de garantir as comunicações desta área será 

necessário instalar um repetidor de contingência (repetidor móvel, de campanha), 

em VHF-FM, na banda alta, em canal exterior à zona de sinistro, localizado na 

zona do Castelo em Sesimbra, com ligação de link (dentro da mesma faixa de 

VHF-FM) com o repetidor da ROB Palmela. Poderá também existir dificuldade de 

cobertura em algumas zonas da área de Setúbal Sul pelo que estas zonas 

indicadas, a nível de Comando deverão funcionar na frequência “016 -ROB 

Freita”. 

d. Nível IV: 

A interligação dos grupos de meios dentro de cada área de intervenção deverá 

ser estabelecida na rede ROB, em canais Simplex, entre os canais de Comando, 

Tácticos e de Manobra. 

 

Tabela de canais VHF-FM - Rede ROB Simplex 

Canal Designação Freq. Tx Freq. Rx TP Tx TP Rx 
201 M 01 152.5875 152.5875 110.9 110.9 
202 M 02 152.6000 152.6000 110.9 110.9 
203 M 03 152.6125 152.6125 110.9 110.9 
204 M 04 152.6250 152.6250 110.9 110.9 
205 M 05 152.6750 152.6750 110.9 110.9 
206 M 06 152.6875 152.6875 110.9 110.9 
207 M 07 152.7000 152.7000 110.9 110.9 
208 C 01 152.7125 152.7125 110.9 110.9 
209 C 02 152.7250 152.7250 110.9 110.9 
210 C 03 152.7375 152.7375 110.9 110.9 
211 T 01 152.9250 152.9250 110.9 110.9 
212 T 02 152.9375 152.9375 110.9 110.9 
213 T 03 152.9500 152.9500 110.9 110.9 
214 T 04 152.9625 152.9625 110.9 110.9 
215 T 05 152.9750 152.9750 110.9 110.9 
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Comando 
Avançado

Frente

Sector Sector

GC

GC

GC

GC

Frente

Sector Sector

GC

GC

GC

GC

Rede Comando
Rede Táctica
Rede Manobra

Nível IV

 
 

NOTA FINAL: Todas as ligações descritas neste plano, carecem de revisão 
após teste no terreno, a fim de garantir a melhor adaptabilidade. 
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Anexo S (Articulado dos relatórios RELIM, RELSEC e RELGER) ao Plano 
Especial de Emergência para o Risco Sísmico da AML e CL. 

 

1. Usado para permitir a avaliação dos decisores sobre a situação estratégica/local e 

as subsequentes acções ou recomendações a tomar baseadas em tal avaliação. 

2. Também é usado para reportar a situação no terreno, incluindo a distribuição, o 

estado e/ou a organização das equipas da própria ou outras estruturas, e para 

reportar a presença de equipas/formações/instalações que não estão sob o seu 

“comando”. 

3. Os relatórios são elaborados atendendo ao seguinte articulado: 

ARTICULADO RELIM RELSEC RELGER 
1. Tipo/ Natureza da ocorrência X X X 
2. Data/ Hora da ocorrência X X X 
3. Área/ Local/ Zona da ocorrência X X X 
4. Distrito/ Concelho/ Localidade abrangida X X X 
5. Condições de ocorrência (magnitude, radioactividade, 
produtos químicos), etc. X  X 
6. Condições meteorológicas actuais e previstas X  X 
7. Vitimas estimadas  X X 
7.1  Mortos X X X 
7.2  Feridos Ligeiros X X X 
7.3  Feridos graves X X X 
7.4  Desalojados  X X 
7.5  Desaparecidos  X X 
7.6  Evacuados  X X 
8. Danos em edifício X  X 
8.1  Habitações (Ligeiros, Graves, Destruídos)   X 
8.2  Hospitais (Ligeiros, Graves, Destruídos)   X 
8.2  Escolas (Ligeiros, Graves, Destruídos)   X 
8.3  Mercados (Ligeiros, Graves, Destruídos)   X 
8.4  Públicos (Ligeiros, Graves, Destruídos)   X 
8.5  Hotéis e Pensões (Ligeiros, Graves. Destruídos)   X 
9. Danos em Vias de Comunicação  X X 
9.1  Vias de Comunicação Rodoviárias  X X 
9.2  Linhas de Caminho de Ferro e respectivas Estações  X X 
9.3  Aeródromos  X X 
9.4  Portos  X X 
10.  Danos em Transportes   X 
10.1 Meios de Transporte Público   X 
10.2 Meios Ferroviários   X 
10.3 Aeronaves   X 
10.4 Barcos   X 
10.5 Veículos   X 
11.  Disponibilidades   X 
11.1 Aeroportos/ Aerogares   X 
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11.2 Estações de Caminho de Ferro   X 
11.3 Cais de Embarque   X 
12.  Disponibilidade em Transmissões X  X 
12.1 Rede Telefónica Pública X  X 
12.2 Rede Rádio Protecção Civil  X  X 
12.3 Rede Rádios PSP X  X 
12.4 Rede Rádio GNR X  X 
12.5 Forças Armadas X  X 
12.6 Outras Redes X  X 
13.  Disponibilidades em Água, Saneamento e 

Electricidade   X 
13.1 Rede de Águas   X 
13.2 Rede de Saneamento   X 
13.3 Rede Eléctrica   X 
14.  Necessidades de Socorro/ Assistência requerida X  X 
14.1 Assistência Médica X  X 
14.2 Evacuação Médica X  X 
14.3 Hospitais, Postos de Socorros ou de Triagem X  X 
14.4 Alimentos/ Água   X 
14.5 Abrigos   X 
14.6 Alojamento   X 
14.7 Vestuário   X 
14.8 Meios de Transporte   X 
14.9 Combustíveis   X 
14.10 Equipamentos especiais (geradores, equipamento de 

detecção, material de descontaminação, etc.)   X 
14.11 Viaturas especiais (máquinas de rasto, gruas, 

retroescavadoras, etc.)   X 
14.12 Equipamentos e materiais   X 
14.13 Material de telecomunicações   X 
15.  Forças empenhadas e disponíveis X  X 
16.  Outros Danos   X 
17.  Outras necessidades X  X 
18.  Comentários Finais X X X 
19.  Grupo data/ hora e Responsável X X X 
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