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Lista de Acrónimos 

A   
 AgdA Águas do Alentejo 
 ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 
 ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 
 ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
 APC Agente de Proteção Civil 
B   
 BVCV Bombeiros Voluntários de Castro Verde 
C   
 CADIS Comandante Operacional de Agrupamento Distrital 
 CCDRA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
 CCO Centro de Coordenação Operacional 
 CCOD Centro de Coordenação Operacional Distrital 
 CCON Centro de Coordenação Operacional Nacional 
 CDOS Comando Distrital de Operações de Socorro 
 CELOG Célula de Logística 
 CELOP Célula de Operações 
 CEPLAN Célula de Planeamento 
 CMCV Câmara Municipal de Castro Verde 
 CMPC Comissão Municipal de Proteção Civil 
 CNPC Comissão Nacional de Proteção Civil 
 CODIS Comandante Operacional Distrital 
 COM Comandante Operacional Municipal 
 COS Comandante das Operações de Socorro 
 CP Comboios de Portugal 
 CPX Comand Post Exercise 
 CVP Cruz Vermelha Portuguesa 
D   
 DIOPS Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro 
 DON Diretiva Operacional Nacional 
 DVIT Disaster Victim Identification Team 
E   
 EAT Equipa de Avaliação Técnica 
 EDP Energias de Portugal 
 EGIC Equipa de Gestão de Incidentes Críticos 
 EM Estrada Municipal 
 EML-DVI Equipa Médico-Legal de Intervenção em Desastres 
 EN Estrada Nacional 
 ERAV Equipa Responsável pela Avaliação das Vítimas 
 ERAS Equipa de Reconhecimento e Avaliação da Situação 
 ETA Estação de Tratamento de Água 
 ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 
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G   
 GIPS Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro 
 GNR Guarda Nacional Republicana 
I   
 IC Itinerário complementar 
 ICNF Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
 INEM Instituto Nacional de Emergência Médica 
 INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 
 IP Itinerário Principal 
 IP, S.A. Infraestruturas de Portugal, S.A. 
 IPMA Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
 IPSS Instituição Particular de Solidariedade Social 
 ISS Instituto da Segurança Social 
L   
 LivEx Live Exercise 
M   
 MP Ministério Público 
 MV-S Serviço Móvel de Satélite 
N   
 NecPro Necrotério Provisório 
 NEP Norma de Execução Permanente 
 NOP Norma Operacional Permanente 
 NUT Nomenclatura de Unidade Territorial 
O   
 OCS Órgão de Comunicação Social 
 OEA Organismo e Entidades de Apoio 
 ORM Operadores de Redes Móveis 
 OTP Operadores de Transportes Públicos 
P   
 PC Posto de Comando 
 PCDis Posto de Comando Distrital 
 PCMun Posto de Comando Municipal 
 PCO Posto de Comando Operacional 
 PCOC Posto de Comando Operacional Conjunto 
 PDM Plano Diretor Municipal 
 PEA Plano Estratégico de Ação 
 PJ Polícia Judiciária 
 PMA Posto Médico Avançado 
 PMEPC Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
 PNPOT Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território 
 POSIT Ponto de Situação 
 PSP Polícia de Segurança Pública 
 PT Portugal Telecom 
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R   
 RELESP Relatório de Situação Especial 
 RELGER Relatório de Situação Geral 
 RELIS Relatório Imediato de Situação 
 REN Redes Energéticas Nacionais 
 REPC Rede Estratégica de Proteção Civil 
 ROB Rede Operacional dos Bombeiros 
S   
 SAR Search and Rescue (Busca e Salvamento) 
 SEF Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
 SEPNA Serviço de Proteção da Natureza 
 STF Serviço Telefónico Fixo 
 SIEM Sistema Integrado de Emergência Médica 
 SIOPS Sistema Integrado de Operações de Proteção de Socorro 
 SIRESP Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal 
 SMM Serviço Móvel Marítimo 
 SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 
 SMT Serviço Móvel Terrestre 
T   
 TO Teatro de Operações 
U   
 UCI Unidade de Cooperação Internacional 
V   
 VPCC Veículo de Planeamento, Comando e Comunicação 
 VCOC Veículo de Comando e Comunicação 
Z   
 ZA Zona de Apoio 
 ZAP Zona de Apoio Psicológico 
 ZCAP Zona de Concentração e Apoio da População 
 ZCI Zona de Concentração e Irradiação 
 ZCR Zona de Concentração e Reserva 
 ZI Zona de Intervenção 
 ZRnM Zona de Reunião de Mortos 
 ZRR Zona de Receção de Reforços 
 ZS Zona de Sinistro 
 ZT Zona de Transição 
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competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regime jurídico do associativismo autárquico. 
Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
278/2009, de 2 de outubro – Código dos Contratos Públicos. 
Decreto-Lei 91/2015, de 29 de maio - fusão entre a Rede Ferroviária Nacional -REFER, E. P. E. 
(REFER, E. P. E.) e a EP — Estradas de Portugal, S. A. (EP, S. A.), com o objetivo de criar uma única 
empresa de gestão de infraestruturas de transportes em Portugal. 



Câmara Municipal de Castro Verde 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL  7 

 

 

LEGISLAÇÃO DIVERSA 
Resolução 87/2013, de 11 de dezembro – Aprova o Plano Nacional de Emergência de Proteção 
Civil. 
Resolução do Conselho de Ministros 56/2003, de 8 de abril – Redefine as condições de 
instalação do SIRESP – Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal e 
determina a adoção de várias medidas concretas necessárias à respetiva implementação. 
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Outras Referências: 

 Normas Operacionais Permanentes (NOP) da ANPC; 

 Diretivas Operacionais Nacionais da ANPC. 
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Registo de Atualizações e Exercícios 

Sendo o PMEPC um documento vivo, deverá ser alvo de atualizações frequentes, nomeadamente, 
sempre que sejam percecionados novos riscos ou vulnerabilidades decorrentes de estudos ou 
relatórios técnicos ou quando se realizem exercícios de teste ao plano. 

Os conteúdos do PMEPC relacionados com o inventário de meios e recursos ou com a lista de 
contactos devem ser atualizados sempre que se justifique ou no prazo máximo de um ano. 

A presente tabela destina-se a identificar as atualizações que forem sendo efetuadas no plano. 

Atualizações do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde 

Versão Alteração 
Data da 

Alteração 
Data de 

Aprovação 
Observações 

1 PME 2000 09/01/2002  
2 Revisão do PMEPC 2009 20/10/2009 Resolução n.º 25/2008 
3  Revisão do PMEPC 2015  Resolução n.º 30/2015 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

De modo a garantir a permanente operacionalidade do PMEPC e avaliação dos pressupostos nele 
contidos, serão realizados exercícios com periodicidade mínima bienal (uma vez em cada dois 
anos), os quais poderão envolver o teste da totalidade ou apenas de parte do Plano. 

Relativamente ao tipo de exercícios em concreto, estes podem ser agrupados em dois tipos: 

 Comand Post Exercise (CPX), que se realizam em contexto de sala de operações e 
tem como objetivos testar o estado de prontidão e a capacidade de resposta e de 
mobilização de meios das diversas entidades envolvidas nas operações de 
emergência; 

 Live Exercise (LivEx), que é um exercício de ordem operacional, no qual se 
desenvolvem missões no terreno, com meios humanos e equipamento, 
permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e as capacidades de execução 
das entidades envolvidas. 
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De modo a testar a operacionalidade dos planos de emergência de proteção civil, estes devem ser 
objeto de realização de exercícios com periodicidade máxima de dois anos. Tais exercícios serão 
alternadamente do tipo CPX ou LivEX. 

No final de cada exercício deverá ser feito um "debriefing" para avaliar os resultados operacionais 
com o objetivo de identificar as principais ações efetuadas, e em particular, os aspetos a melhorar 
na próxima ocorrência/ exercício do género. 

A realização de exercícios de teste ao Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro 
Verde implica a elaboração de um relatório, contendo propostas de melhoria do plano, do qual 
será dado conhecimento à Comissão Municipal de Proteção Civil  de Castro Verde. 

A tabela apresentada de seguida tem como finalidade o registo dos exercícios à operacionalidade 
do plano. Os exercícios realizados poderão envolver o teste da totalidade ou apenas de parte do 
Plano. 

Registo de Exercícios do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde 
Tipo de 

Exercício Objetivos Cenário Local Data 
APC e OEA 
Envolvidos 

Meios e 
Recursos 

Envolvidos 

Ensinamentos 
Recolhidos 

CPX LIVEX 

X X 
Teste 

Geral ao 
PMEPC 

Abalo 
Sísmico 

Área do 
Município  

12/03/2010 

BVCV; GNR; 
SMPC; 

CMCV; ISS; 
CVP; 

Centros de 
Saúde;  
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1. Introdução 

Cada vez mais a organização da sociedade se torna complexa, encontrando-se sujeita a riscos de 
ordem diversa que provocam um maior ou menor grau de perturbação de acordo com a menor 
ou maior preparação da sociedade face a esses fenómenos. Os riscos naturais, tecnológicos e 
mistos constituem ameaças constantes para o dia-a-dia da população e a necessidade de os 
precaver e mitigar levou a Câmara Municipal de Castro Verde a proceder à elaboração do Plano 
Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC). 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde é um plano geral elaborado 
para enfrentar a generalidade das situações de acidente grave ou catástrofe que possam vir a 
ocorrer no município de Castro Verde, definindo as orientações relativamente ao modo de 
atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde não é um documento 
definitivo, sendo obrigatório proceder à sua revisão num prazo máximo de cinco anos após a sua 
entrada em vigor, conforme descrito no artigo 9.º da Resolução n.º 30/2015, de 7 de maio. No 
entanto, sempre que existam alterações pertinentes fruto da sua aplicação prática em exercícios 
ou em situações reais de emergência, ou pela perceção de novos riscos, pela identificação de 
novas vulnerabilidades, pela existência de informações decorrentes de novos estudos ou 
relatórios de carácter técnico e científico, pela mudança dos meios e recursos disponíveis, pela 
alteração dos contactos das diversas entidades envolvidas no plano ou por mudanças do quadro 
legislativo em vigor, deve proceder-se à sua atualização. 

Neste sentido, o presente Plano constitui um documento flexível, dinâmico e de fácil consulta, 
identificando claramente as situações de risco e apontando um conjunto de soluções de 
emergência a partir dos meios e recursos existentes no município de Castro Verde. 

O âmbito territorial de aplicação deste plano é o concelho de Castro Verde. Apresentando uma 
área de 569 Km2 é constituído por 4 freguesias: União das Freguesias de Castro Verde e Casével, 
Entradas, São Marcos da Ataboeira e Santa Bárbara de Padrões (figura 1). 

O Diretor do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde é o Presidente da 
Câmara Municipal, ou o Vereador com competência delegada na área da proteção civil, a quem 
compete, em caso de acidente grave ou catástrofe, coordenar todas as operações de proteção 
civil na área do município, de modo a atenuar ou restabelecer as condições normais de vida. O 
diretor do plano será substituído, nas suas faltas ou impedimentos, pelo seu substituto legal. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde foi elaborado de acordo com 
as diretivas emanadas pela Comissão Nacional de Proteção Civil (Resolução 30/2015, de 7 maio) e 
seguiu o disposto no artigo 50º da Lei 27/2006, de 3 de julho (Lei de Bases da Proteção Civil), na 
redação dada pela Lei Orgânica 1/2011, de 30 de novembro. 

Neste contexto, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde articula-se 
com o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, com o Plano Distrital de Emergência de 
Proteção Civil de Beja e com os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil dos concelhos 
vizinhos - Aljustrel, Beja, Mértola, Almodôvar e Ourique. 
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Nos termos do n.º 12 do artigo 7.º da Resolução n.º 30/2015, de 7 maio, da Comissão Nacional de 
Proteção Civil (CNPC), o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde entra 
em vigor no 1.º dia útil seguinte à publicação da deliberação de aprovação em Diário da 
República. 

 

Figura 1 - Âmbito de Aplicação do PMEPC de Castro Verde 
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2. Finalidade e Objetivos 

Quanto à sua finalidade o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde é um 
documento de carácter geral que identifica os riscos de origem natural ou de ação antrópica com 
probabilidade de ocorrência significativa no município, dos quais podem resultar acidentes graves 
ou catástrofes que afetem populações, património edificado, ambiente e atividades 
socioeconómicas. 

Pretende ainda definir as atribuições e responsabilidades que incumbem a cada um dos Agentes 
de Proteção Civil (APC) intervenientes em situações de ocorrência ou iminência de ocorrência de 
acidente grave ou catástrofe; e definir bases e princípios gerais para programas de treino e 
avaliação dos Agentes de Proteção Civil, bem como, assegurar o controlo das operações de 
emergência e a organização das ações de reabilitação. 

Importa, pois, evitar que os acidentes graves ou catástrofes ocorram derivados de contingências 
de origem natural ou tecnológica, pela falta de medidas de prevenção e preparação adequadas a 
que conduz um planeamento coerente e eficaz. 

Assim o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde analisa as causas desses 
eventos e avalia as suas consequências com vista a contribuir para a definição de cenários de 
acidentes, para a formulação de medidas destinadas à redução de riscos e para o estabelecimento 
de estratégias de intervenção destinadas a minimizar as consequências da sua ocorrência. 

Este Plano constitui-se como uma plataforma que, com base na situação concreta do concelho e 
dos riscos naturais, tecnológicos ou mistos a que está sujeito e que possam ocorrer, se encontra 
preparada para responder, organizadamente a situações de acidente grave ou catástrofe, 
definindo as estruturas de Direção, Comando e Controlo, tendo em vista o cumprimento dos 
seguintes objetivos: 

 Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e a disponibilização dos 
meios indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou 
catástrofe; 

 Planear com as entidades e Agentes de Proteção Civil as ações de proteção civil e socorro; 

 Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver; 

 Promover estratégias que assegurem a continuidade e a manutenção da assistência e 
possibilitem a reabilitação, com a maior rapidez possível, do funcionamento dos serviços 
públicos e privados essenciais e das infraestruturas vitais, de modo a limitar os efeitos da 
ocorrência; 

 Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou 
catástrofe; 

 Elaborar planos regulares de treinos e exercícios, de carácter setorial ou global, 
destinados a testar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, permitindo a sua 
atualização; 
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 Promover junto das populações ações de sensibilização para a autoproteção, tendo em 
vista a sua preparação e envolvimento na estrutura de resposta à emergência 
especialmente nos habitantes ou utilizadores de infraestruturas existentes na área de 
risco mais elevado; 

 Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou 
catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de 
normalidade. 
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3. Tipificação dos Riscos 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde, é um conjunto organizado de 
documentos, que com base na situação concreta do concelho e dos riscos naturais, tecnológicos 
ou mistos a que está sujeito e que possam ocorrer, define e clarifica missões e fortalece a 
estrutura global da autarquia no desempenho das atividades de Proteção Civil. 

Sendo este um plano geral de emergência de proteção civil, destina-se a dar resposta à 
globalidade dos riscos que possam afetar o território concelhio. O município de Castro Verde está 
sujeito a diversos riscos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe. Neste sentido, o 
presente Plano destina-se a prevenir os riscos, suscetíveis de ocorrerem na área do município: 

 Riscos Naturais:  

 Movimentos de vertente; 

 Cheias e inundações; 

 Risco sísmico; 

 Risco de secas; 

 Ondas de calor; 

 Vagas de frio. 

 Riscos Tecnológicos:  

 Acidentes rodoviários; 

 Acidentes no transporte de mercadorias perigosas; 

 Acidentes ferroviários; 

 Acidentes aéreos; 

 Colapso de estruturas; 

 Acidentes industriais; 

 Incêndios urbanos. 

 Riscos Mistos:  

 Incêndios florestais; 

 Degradação e contaminação de aquíferos e águas superficiais. 
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Dos riscos anteriormente referidos, alguns destacam-se pela sua particular incidência, e/ ou pela 
potencial gravidade das suas consequências, dos quais se faz seguidamente uma breve 
apresentação hierárquica de acordo com o grau de risco e a sua natureza: 

Quadro 1 - Hierarquização do Grau de Risco 

 
GRAU DE GRAVIDADE 

Residual Reduzido Moderado Acentuado Crítico 

GR
AU

 D
E 

PR
O

BA
BI

LI
DA

DE
 Elevado    IF  RSec  

Médio-Alto    AR  OC 
 VF 

 

Médio   CI 
 AF 

 RSis 
 CE 
 ATMP 

  

Médio-Baixo   MV 
 IURB 

 AI 
 DCAAS 

  

Baixo     AA  

Legenda: 

Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado Risco Extremo 

AA - Acidentes Aéreos; AF - Acidentes Ferroviários; AI - Acidentes Industriais; AR - Acidentes 
Rodoviários; ATMP -Acidentes no Transporte de Mercadorias Perigosas; CE - Colapso de 
Estruturas; CI - Cheias e Inundações; DCAAS - Degradação e Contaminação de Aquíferos e Águas 
Superficiais; IF - Incêndios Florestais; IURB - Incêndios Urbanos; MV - Movimentos de Vertente; 
OC - Ondas de Calor; RSec - Risco de Secas;  RSis - Risco Sísmico; VF - Vagas de Frio. 
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A) Movimentos de Vertente 

Por movimento de vertente entende-se um movimento de descida numa vertente, de uma massa 
de rocha ou solo, em que o centro de gravidade do material afetado progride para jusante e para 
o exterior. 

A carta de suscetibilidade de movimentos de vertente do concelho de Castro Verde indica que a 
suscetibilidade é nula/ não aplicável essencialmente nas áreas planas, áreas urbanas e superfícies 
aquáticas. 

A classe de suscetibilidade de movimentos de vertente predominante corresponde à 
suscetibilidade baixa, ficando tal facto a dever-se à predominância de declives entre os 0° e os 5°. 

As classes de suscetibilidade moderada e elevada de movimentos de vertente têm pouca 
expressividade no concelho de Castro Verde, correspondendo a áreas onde os declives são mais 
acentuados nomeadamente ao longo da Ribeira de Cobres e Maria Delgada, na linha longitudinal 
de sentido sudoeste - nordeste que atravessa o concelho, e no extremo sul da freguesia de Santa 
Bárbara dos Padrões, no limite que confina com o concelho de Almodôvar, ao longo da Ribeira de 
Oeiras. 

 

Figura 2 - Suscetibilidade de Movimentos de Vertente 

Face ao exposto os movimentos de vertente no concelho de Castro Verde poderão ocorrer na 
sequência de períodos de precipitação abundante, independentemente da existência, ou não, de 
influência antrópica que prepare a sua ocorrência. 
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No caso de existir influência antrópica, a quantidade de precipitação necessária para o 
desencadeamento de movimentos de vertente é bastante inferior. 

Assim sendo, considera-se que em Castro Verde a influência antrópica é o fator que gera maior 
instabilidade nas vertentes, pois com o deslocamento/ retirada da base de apoio das vertentes 
para a construção de estradas ou habitações, ou mesmo pela destruição do coberto vegetal que 
funciona como sustentáculo dos materiais das vertentes pela ação das suas raízes, o Homem está 
a destruir a dinâmica natural das vertentes que será reajustada por processos naturais, caso não 
sejam adotadas algumas medidas de estabilização das vertentes. 
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B) Cheias e Inundações 

Cheias e inundações são por vezes utilizadas como sinónimos, mas de facto, não o são, pois todas 
as cheias provocam inundações, mas nem todas as inundações são devidas às cheias. A ocorrência 
de uma cheia origina sempre uma inundação, embora estas não resultem sempre da primeira, 
sendo que as cheias são a principal causa das inundações. 

Na impossibilidade de serem utilizados modelos hidrológicos, a identificação das áreas afetadas 
por cheias e/ ou inundações foi efectuada através de levantamento de campo/ registos históricos, 
tendo por base a Carta de Condicionantes do PDM e a Carta das Zonas Inundáveis do Relatório de 
Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7. 

No concelho de Castro Verde existem pontos sensíveis a cheias e inundações, assim como 
estruturas suscetíveis de serem afetadas por cheias ou inundações. Os locais e pontos sensíveis 
identificados são: a povoação de Entradas, a povoação de Castro Verde (junto ao recinto da feira), 
o Caminho Agrícola que liga Entradas a São Marcos da Ataboeira e a EM1138 que liga a povoação 
de Viseus à EN123. 

 

Figura 3 - Cheias e Inundações 

As cheias mais prováveis de acontecerem no concelho de Castro Verde, devido à reduzida 
dimensão da sua rede hidrográfica e à morfologia do concelho, são as cheias rápidas e de grande 
intensidade causadas por chuvadas fortes e concentradas. Estas cheias são potencialmente mais 
perigosas que as cheias nos grandes rios, principalmente quando ocorrem em áreas densamente 
urbanizadas, devido ao reduzido tempo de concentração das bacias e à violência do escoamento 
(geralmente com elevada carga sólida) que as caracteriza.  
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C) Sismos 

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não existem estudos de análise 
sistemática da perigosidade sísmica com recurso à avaliação dos parâmetros máximos do 
movimento do solo e o ajustamento dos parâmetros tendo em conta os efeitos locais para o 
concelho de Castro Verde. Assim, para analisar a suscetibilidade sísmica do concelho de Castro 
Verde/ Região do Alentejo vamos recorrer ao enquadramento macro sísmico definido pela 
Sismicidade Histórica e pela Carta de Intensidade Sísmica Máxima. 

O Algarve e a área de transição para a região Alentejana correspondem a uma das zonas de maior 
risco sísmico de Portugal Continental. Existem registos históricos de efeitos particularmente 
graves decorrentes de episódios sísmicos, mas também dos tsunamis que lhes seguiram e que 
atingiram a costa, razão pela qual no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) esta região foi considerada uma zona de perigo sísmico e de perigo de afetação por um 
maremoto. 

 

Figura 4 - Sismicidade Histórica 

Na Carta de Sismicidade Histórica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Região 
do Alentejo apresenta intensidade sísmica máxima compreendida entre IX na região do Algarve e 
Baixo Alentejo e VII na região do Alto Alentejo e zona envolvente de Évora e Beja, na Escala de 
Mercalli Modificada de 1956, inserindo-se o concelho de Castro Verde numa zona de intensidade 
sísmica de VII, numa pequena faixa localizada a norte do concelho, e VIII, na restante área do 
concelho. 
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A carta de intensidade sísmica máxima observada, elaboradas de acordo com as intensidades dos 
sismos históricos e atuais, permite perceber que o perigo sísmico no Continente é significativo na 
região do vale inferior do Tejo, em toda a orla sudoeste e no Algarve. Portugal encontra-se perto 
da fronteira entre duas placas tectónicas, a Africana e a Euroasiática. Esta fronteira, 
genericamente designada por falha Açores-Gibraltar na sua extensão no Oceano Atlântico, 
apresenta uma razoável atividade sísmica associada à interação das duas placas. Pela análise dos 
estudos sobre sismicidade histórica observa-se que vários sismos tiveram origem nesta fronteira 
de placas afetando de um modo importante o território continental. Os epicentros destes sismos 
situam-se todos perto do Banco de Gorringe, localizado aproximadamente a 200 km a sudoeste 
do Cabo de S. Vicente. 

 
Figura 5 - Intensidade Sísmica Máxima 

A análise da Carta de Intensidade Sísmica Máxima mostra que as isossistas, de um modo geral, 
tendem a voltar a concavidade para o mar, em virtude de grande parte dos sismos de maior 
intensidade que afetam o território de Portugal terem o epicentro localizado no Oceano Atlântico, 
na parte da zona sísmica alpina - Banco de Gorringe - situada a sudoeste do Cabo de S. Vicente, 
localizando-se o concelho de Castro Verde numa Zona de Intensidade Máxima VI, na faixa este do 
concelho, e VII na restante área do concelho. 

Face ao exposto, e de acordo com o enquadramento macro sísmico da região onde se insere o 
concelho de Castro Verde, considera-se que o risco sísmico é considerável. 
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D) Secas 

Para analisar a suscetibilidade a secas foi efetuado um cruzamento cartográfico dos principais 
episódios de seca registados em Portugal, por forma a detetar o padrão de distribuição territorial 
das secas registadas no Continente. Os episódios de seca analisados correspondem ao número de 
meses consecutivos em seca severa e extrema.  

O resultado do cruzamento dos principais episódios de seca registados está presente na Carta de 
Suscetibilidade a Secas na Região do Alentejo. Analisando a mesma, concluímos que na região do 
Alentejo as secas ocorrem com maior gravidade acarretando prejuízos avultados. A maior parte 
da região encontra-se em suscetibilidade elevada, existindo porém algumas zonas onde a 
suscetibilidade é moderada. 

 

Figura 6 - Suscetibilidade a Secas 

No caso concreto do concelho de Castro Verde, a suscetibilidade de secas é elevada na maioria do 
território, existindo, no entanto, uma faixa a noroeste do concelho onde a suscetibilidade a secas 
é moderada. 

Durante um período de seca hidrológica ou caso haja qualquer problema nos sistemas de adução 
e distribuição, cabe à Câmara Municipal a disponibilização de informação sobre locais de 
abastecimento de água potável e métodos para purificação da água em pontos de água não 
potável. Caso seja necessário, os Bombeiros Voluntários de Castro Verde poderão proceder a 
transvazes a partir de autotanques para abastecimento de reservatórios ou mesmo através de 
abastecimento direto às populações.   
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E) Ondas de Calor 

Segundo a Organização Meteorológica Mundial, uma onda de calor ocorre quando a temperatura 
máxima diária é superior em 5 °C ao valor médio diário, no mínimo durante seis dias consecutivos. 

Em Portugal Continental este fenómeno está relacionado com situações sinópticas prolongadas 
em que se estabelece uma corrente atmosférica do quadrante leste transportando ar quente e 
seco sobre o território, proveniente do norte de África. 

Para analisar a suscetibilidade a ondas de calor, recorremos à análise das principais ondas de calor 
registadas no continente, das quais destacamos as ocorridas em junho de 1981, julho de 1991 e 
julho/ agosto de 2003 pela intensidade, duração e extensão espacial e também pelos impactos 
socioeconómicos. 

 

Figura 7 - Suscetibilidade a Ondas de Calor 

O concelho de Castro Verde está inserido numa área onde a suscetibilidade de ocorrência de 
ondas de calor é baixa na maior parte do território concelhio (a posição topográfica, as baixas 
altitudes e o relevo suave conferem suscetibilidade baixa a quase todo o concelho). No entanto 
existe uma faixa a norte do concelho onde a suscetibilidade a ondas de calor é moderada. 

O resultado da Carta de Suscetibilidade a Ondas de Calor na Região do Alentejo demonstra os 
efeitos que a continentalidade e a proximidade do oceano têm sobre a temperatura (o oceano 
desempenha um efeito moderador sobre a temperatura). 
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F) Vagas de Frio 

As vagas de frio definem-se pelo número de dias em que a temperatura mínima é inferior em 5 °C 
ao valor médio diário, durante seis dias consecutivos. Estas, ocorrem geralmente quando o 
anticiclone dos Açores está próximo da Península Ibérica ou de um anticiclone junto à Europa do 
Norte e são produzidas por uma massa de ar frio e seco que se desenvolve sobre uma área 
continental. 

As vagas de frio acarretam sérios problemas em diversas atividades e na saúde humana. As baixas 
temperaturas e a exposição prolongada às mesmas provocam graves problemas de saúde e 
conduzem ao absentismo no trabalho. Além disso, as vagas de frio levam ao encerramento das 
escolas, destroem colheitas, e induzem o consumo de energia para aquecimento. 

A compreensão deste fenómeno através da análise do número de dias com temperatura mínima 
do ar ≤ 0 °C  (1971-2000) permite-nos detetar um padrão de distribuição territorial. 

 

Figura 8 - Suscetibilidade a Vagas de Frio 

A análise da Carta de Suscetibilidade a Vagas de Frio na Região do Alentejo, indica-nos que o 
concelho de Castro Verde está abrangido pelas três classes de suscetibilidade, sendo a mais 
representativa a classe de suscetibilidade moderada. A suscetibilidade baixa verifica-se a este e 
vai aumentando na medida que nos deslocámos para oeste onde se verifica a suscetibilidade 
elevada. A sua posição topográfica tornam o concelho de Castro Verde suscetível à ocorrência de 
vagas de frio. 
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G) Acidentes Rodoviários 

Segundo os dados da Autoridade Nacional de Sinistralidade Rodoviária (ANSR), referentes a 
Castro Verde, no que se refere a acidentes com vítimas ocorreram entre 2004 e 2013 um total de 
258 acidentes com vítimas, perfazendo uma média anual de 26 acidentes com vítimas. Da análise 
do gráfico seguinte, podemos determinar que o número de acidentes com vítimas oscilou entre 
os 18 verificados em 2010 e os 41 registados em 2005. No que concerne aos restantes anos 
verificaram-se 30 acidentes com vítimas em 2009, 29 em 2008, 28 em 2011,  25 em 2004, 23 em 
2006, 22 em 2012 e 2013, e por fim, 20 em 2007. 

 

Gráfico 1 - Acidentes com Vítimas Ocorridos entre 2004 e 2013 

Relativamente ao número de feridos leves nos acidentes ocorridos em Castro Verde, o gráfico 
seguinte demonstra que os valores mais elevados registaram-se nos anos de 2005 e 2009, com 
respetivamente, 53 e 45 feridos leves. Por outro lado o ano de 2012 foi o que registou menos 
feridos leves, com 23; seguindo-se os anos de 2013, com 26; 2007 com 29 e 2010 com 30. Os 
restantes anos apresentam registos de 36 feridos leves em 2011, 37 feridos leves em 2008, 40 em 
2004 e 43 feridos leves em 2006. 

 

Gráfico 2 - Número de Feridos Leves nos Acidentes Ocorridos entre 2004 e 2013 

Já no que concerne ao número de feridos graves nos acidentes ocorridos em Castro Verde entre 
2004 e 2013, o gráfico apresentado de seguida, permite concluir que 2006, 2008 e 2005 foram os 
anos em que se verificaram menos feridos graves, com respetivamente, 0, 2 e 3 feridos graves. 
Por outro lado, os anos de 2011, com 9, 2007 e 2012 com 6 e 2004 e 2009 com 5 foram os anos 
em que se registaram o maior número de feridos graves. Em 2010 e 2013 registaram-se 4 feridos 
graves.  
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Gráfico 3 - Número de Feridos Graves nos Acidentes Ocorridos entre 2004 e 2013 

Em Castro Verde registou-se, entre 2004 e 2013, um total de 18 vítimas mortais nos acidentes 
ocorridos no concelho. Os anos de 2012, 2005 e 2009 são aqueles que mais contribuíram para 
esse número, tendo-se registado, respetivamente 6, 4 e 3 vítimas mortais, seguindo-se os anos de 
2007 com 2 vítimas mortais e 2004, 2008 e 2013 com uma vítima mortal. Os anos em que não se 
registaram vítimas mortais foram os de  2006, 2010 e 2011. 

 
Gráfico 4 - Número de Vítimas Mortais nos Acidentes Ocorridos entre 2004 e 2013 

Por último, no que se refere ao índice de gravidade (número de mortos por 100 acidentes com 
vítimas), concluímos, pela análise do gráfico, que o valor mais elevado verificou-se em  2012, com 
27,3. Os valores mais baixos do índice de gravidade registaram-se em 2006, 2010 e 2011 com 0. 
Finalmente em 2008 registou-se um índice de gravidade de 3,4, seguindo-se os anos de 2004 com 
4, 2013 com 4,5, 2005 com 9,8 e 2007 e 2009 com 10. 

 
Gráfico 5 - Índice de Gravidade dos Acidentes Ocorridos entre 2004 e 2013 

Em suma, da análise à sinistralidade rodoviária no concelho de Castro Verde ocorrida entre 2004 e 
2013 podemos concluir que o ano de 2012 foi o mais gravoso, já que é aquele que apresenta o 
maior número de vítimas mortais por cada 100 acidentes. 
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O registo de ocorrências da ANSR (2004-2013) permitiu-nos representar cartograficamente, 
através de uma análise geoestatística, as vias onde existe maior suscetibilidade à ocorrência de 
acidentes rodoviários. Esta variável é muito importante, na medida em que é um indicador das 
áreas mais críticas no que diz respeito à ocorrência de acidentes rodoviários. Além dos registo de 
ocorrências foram também analisadas variáveis como o tipo de via, a intensidade de tráfego e o 
estado de conservação das vias. 

Assim sendo, e de acordo com a Carta de Suscetibilidade a Acidentes Rodoviários no Concelho de 
Castro Verde a: 

 suscetibilidade é elevada no IP2 e IC1 em virtude da intensidade de tráfego, condições da 
via e ao histórico de ocorrências registado nessa via; 

 suscetibilidade é moderada na EN2, EN123, autoestrada A2 e EM 535 devido à 
intensidade de tráfego, às condições das vias de trânsito, às velocidades praticadas pelos 
condutores e principalmente ao histórico de ocorrências; 

 suscetibilidade é baixa nas restantes vias do concelho que, apesar de registarem alguma 
intensidade de tráfego, são vias onde as velocidades praticadas são menores o que 
confere menor suscetibilidade à ocorrência de acidentes rodoviários e onde não existem 
registos significativos de ocorrências de acidentes com vítimas. 

 

Figura 9 - Suscetibilidade a Acidentes Rodoviários 
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H) Acidentes no Transporte de Mercadorias Perigosas 

As mercadorias perigosas correspondem a todas as substâncias, preparações ou objetos 
inflamáveis, tóxicos, corrosivos ou radioativos que podem, por meio de derrame, fuga, incêndio 
ou explosão, provocar situações com efeitos nocivos para o Homem e/ ou para o Ambiente. 

No que respeita ao concelho de Castro Verde, as vias de acesso aos postos de combustível, aos  
depósitos de gás, aos depósitos de combustível e às áreas industriais são aquelas em que se pode 
assumir que exista tráfego de veículos de transporte de mercadorias perigosas, quer por veículos 
de transporte de mercadorias perigosas, quer por veículos de transporte de e para as unidades, 
ou então por camiões cisterna contendo gasóleo ou gasolina para abastecimento dos postos de 
combustível e por camiões cisterna contendo propano líquido ou butano líquido para 
abastecimento dos depósitos de gás do concelho.  

Face ao exposto, e de acordo com a cartografia seguinte, a suscetibilidade a acidentes no 
transporte de mercadorias perigosas, no concelho de Castro Verde, é: 

 Elevada no IP2 e IC1; 

 Moderada na EN2, EN123, Autoestrada A2 e a EM 535; 

 Baixa nas restantes vias do concelho. 

 

Figura 10 - Suscetibilidade a Acidentes no Transporte de Mercadorias Perigosas 
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Assim, consideramos que a suscetibilidade de acidentes no transporte de mercadorias perigosas 
no concelho de Castro Verde aumenta mediante alguns fatores como: 

 a proximidade a áreas industriais - a intensidade de tráfego de mercadorias perigosas  
para abastecimento de industrias é maior nas vias de acesso às áreas industriais e no 
interior das áreas industriais do concelho, sendo por isso consideradas áreas de maior 
suscetibilidade; 

 a proximidade a postos/ depósitos de combustíveis, depósitos de gás, armazéns de 
botijas de gás - os veículos de transporte de mercadorias perigosas têm de percorrer 
diversas vias rodoviárias para abastecerem os postos de combustíveis e depósitos de gás 
do concelho, atravessando por vezes diversos aglomerados urbanos. Neste sentido 
consideram-se os postos de combustível e os depósitos de gás bem como as principais 
vias de acesso aos mesmos áreas de maior suscetibilidade. 
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I) Acidentes Ferroviários 

O risco de acidentes ferroviários no município de Castro Verde é uma realidade essencialmente 
por duas razões: pela existência de alguns pontos de atravessamento rodoviário da linha de 
caminho-de-ferro, e porque a qualquer momento podem ocorrer descarrilamentos ou outros 
incidentes. 

As infraestruturas ferroviárias portuguesas são administradas pela Infraestruturas de Portugal, 
S.A. (IP, S.A.) que procede à sua gestão, renovação, construção e conservação. A IP, S.A. tem vindo 
a desenvolver e a utilizar um conjunto diversificado de ferramentas tecnológicas cujo objetivo 
central é aumentar a segurança da infraestrutura ferroviária, entre as quais se destacam as cartas 
de risco geotécnico, o sistema de deteção de queda de taludes, o sistema de deteção de 
obstáculos em passagens de nível, o sistema de deteção de rodas e caixas de eixo dos veículos 
ferroviários anormalmente quentes, e o sistema de monitorização das circulações no que respeita 
ao controlo do peso real dos veículos e o impacto mecânico das rodas na via. 

Diariamente, é recolhida e tratada toda a informação estatística resultante da atividade 
ferroviária, o que permite conhecer a tipologia das anomalias ocorridas na rede, facilitando a 
promoção de medidas de eliminação e controlo dos fatores de risco. Os acidentes e incidentes 
com repercussões na circulação ferroviária também são objeto de análise criteriosa, com vista à 
determinação e superação das respetivas causas. São ainda de evidenciar os sistemas que a IP, 
S.A. tem constituído para fazer face a situações críticas do ponto de vista da segurança ferroviária 
- neste contexto, os cenários de acidente ferroviário são analisados e enquadrados em planos de 
emergência das linhas de caminho-de-ferro e são realizados exercícios de socorro, estabelecendo 
rotinas de procedimentos, em articulação com os agentes da proteção civil, que garantam 
condições operacionais de intervenção e de proteção das pessoas em situações críticas de 
emergência. 

A IP, S.A. dispõe ainda de planos de contingência que garantem a operacionalização de meios de 
socorro ferroviário e de alternativas ao transporte de passageiros. Uma área que tem merecido 
particular atenção por parte da IP, S.A. é a dos atravessamentos das linhas de caminho-de-ferro, 
pelos riscos que implicam quer para a segurança das pessoas, quer para a segurança da circulação 
ferroviária. Neste domínio, a IP, S.A., em articulação com as autarquias locais, tem desencadeado 
uma vasta ação, com vista à supressão e reclassificação das passagens de nível, medidas que têm 
vindo a ser acompanhadas por ações de sensibilização junto das populações para a sua correta 
utilização e para os riscos associados a comportamentos imprudentes. 

Nas estações e outros pontos particulares da infraestrutura ferroviária têm vindo a ser alargados 
e modernizados os sistemas de vigilância humana e de videovigilância, que garantem o normal 
funcionamento das instalações e a adequada proteção do património ferroviário e dos utentes 
desses espaços. 

A Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) desenvolve também planos de emergência internos, 
que garantem a adequada eficácia na gestão de qualquer ocorrência que possa gerar uma 
situação crítica para os seus ocupantes (internos e externos), em articulação com as forças de 
socorro externo. 
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Relativamente ao município de Castro Verde, o concelho é atravessado por uma linha de 
caminho-de-ferro, a linha do Alentejo, numa extensão de aproximadamente 11 km, na qual se 
situa a Estação de Ourique. Existe ainda um ramal que serve o complexo mineiro de Neves Corvo, 
com uma extensão de quase 30 km. 

No concelho de Castro Verde existem 17 passagens de nível georreferenciadas, catorze passagens 
de nível sem guarda, só com sinalização vertical, e três passagens de nível com sinalização vertical 
e cancelas automáticas. 

Além dos acidentes poderem ocorrer por descarrilamento ou choque entre composições há ainda 
os que poderão acontecer por elementos externos, nomeadamente no atravessamento das 
passagens de nível, quer por pessoas quer por veículos. 

 
Figura 11 - Acidentes Ferroviários 

O concelho de Castro Verde já registou dois acidentes ferroviários. Um verificado em 1998, no 
entroncamento do ramal ferroviário de Neves Corvo com a linha do Alentejo, nas imediações da 
estação de Ourique, com um comboio de mercadorias que originou um morto. O segundo foi 
registado em 4 de setembro de 2012 numa colisão de um comboio de carga e um trator agrícola, 
que atravessava o ramal ferroviário, tendo originado uma vítima mortal. 
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J) Acidentes Aéreos 

A existência de aeroportos, aeródromos e heliportos, sejam militares ou civis, numa determinada 
região, implica a existência de risco de acidentes aéreos. O risco é mais elevado na área 
envolvente a estas estruturas decorrente das operações de aterragem e descolagem de 
aeronaves. 

Adicionalmente, o facto de uma região ser sobrevoada por corredores aéreos também representa 
algum risco de acidente aéreo. Contudo, é de registar que a presença próxima de aeródromos, 
bases aéreas e heliportos pode resultar no reforço da capacidade da proteção civil, especialmente 
no que concerne a evacuação rápida de vítimas, operações de busca e salvamento e ações de 
combate a incêndios. 

O aeroporto mais próximo do concelho de Castro Verde é o Aeroporto de Beja, existindo, no 
entanto, no concelho um aeródromo, localizado na União das Freguesias de Castro Verde e 
Casével (Herdade da Zambujeira). A existência de pistas, aeródromos e aeroportos próximos faz 
com que se possa antecipar a existência de um relativo número de aeronaves a sobrevoar o 
concelho. De facto, apesar de reduzida, existirá alguma probabilidade de acidente de aviões no 
espaço do concelho. 

 

Figura 12 - Suscetibilidade a Acidentes Aéreos 

Para a análise dos acidentes aéreos no concelho de Castro Verde utilizou-se a carta de 
suscetibilidade a acidentes aéreos do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (ANPC, 
2013), assinalando-se as áreas que servem de corredores aéreos e as áreas críticas dos 
aeródromos existentes. 



Câmara Municipal de Castro Verde 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL  33 

 

Foram consideradas áreas críticas a área da pista do aeródromo, as faixas exteriores que as 
acompanham lateralmente e as zona imediatamente antes e depois da pista. 

Em consonância com as afirmações anteriores, e de acordo com a cartografia apresentada a 
suscetibilidade a acidentes aéreos no concelho de Castro Verde é: 

 baixa nas áreas do concelho que não são utilizadas como corredores aéreos. Embora 
residual a probabilidade de ocorrer um acidente aéreo nesta área existe, já que a 
existência de um aeródromos no concelho pressupõem que, face ao tipo de aeronave 
que os utiliza, todo o território concelhio seja sobrevoado por aeronaves; 

 moderada nas áreas do concelho que são utilizadas como corredores aéreos, em virtude 
da utilização desse espaço aéreo pelas aeronaves que utilizam o aeródromo assim como 
pelos aviões de grande porte/ comerciais que utilizam estas áreas como corredores de 
circulação; 

 elevada na área crítica que envolve o aeródromo existente em Castro Verde, visto que os 
dados históricos dos transportes aéreos revelam que as ocorrências de acidentes 
concentram-se nas fases de descolagem, subida, aproximação e aterragem. 

O concelho de Castro Verde já registou a ocorrência de um acidente com aeronaves, verificado na 
noite de 15 de setembro de 2009, perto do aglomerado de Sete, freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões. A queda de uma avioneta causou a morte dos três tripulantes, dois de nacionalidade 
holandesa e um de nacionalidade espanhola. 
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K) Colapso de Estruturas 

O colapso de estruturas pode ser definido pela perda gradual de capacidade resistente duma 
estrutura, cujo processo é iniciado por rotura localizada que origina o posterior colapso duma 
parte ou de toda a estrutura. Como tal, as causas para o colapso de uma estrutura deve-se a um 
cálculo deficiente, a uma deficiente construção, a uma deficiente avaliação das ações ou das suas 
combinações. 

A probabilidade de colapso de pontes, túneis e outras infraestruturas é maior em caso de sismos, 
em períodos marcados por precipitação mais abundante e/ ou mais intensa, ocasiões em que o 
perigo de cheia e de ocorrência de movimentos de massa nas vertentes é também maior. Deste 
modo, o colapso de túneis, pontes e outras infraestruturas é suscetível de colocar diretamente 
em risco pessoas e bens, gerando ainda perturbações funcionais relevantes, dificultando a 
resposta das operações de emergência e socorro. 

Para analisar o colapso de estruturas no concelho de Castro Verde efetuou-se um levantamento 
de campo com o objetivo de proceder à identificação e georreferenciação dos edifícios em 
elevado estado de degradação e que por este motivo possam constituir perigo para as pessoas e/ 
ou dificultar as ações de busca e salvamento devido à obstrução das vias pelos destroços. Foi 
ainda efetuado um levantamento e georreferenciação de todas as pontes, viadutos e túneis 
existentes no concelho por serem estruturas vulneráveis e de extrema importância em operações 
de proteção civil. 

 

Figura 13 - Colapso de Estruturas 
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l) Acidentes Industriais 

As zonas industriais constituem um fator de perigo para a saúde e ambiente, estando mais 
vulneráveis a acidentes como incêndios, explosões e emissões de substâncias nocivas à saúde 
através da libertação de gases ou por derrame. Estes acidentes dependem da perigosidade das 
substâncias existentes. A existência de produtos químicos inflamáveis, diluentes, gases, entre 
outros, decorrentes das atividades exercidas são um fator de risco a considerar, pelo perigo que 
apresentam ao potenciarem a ocorrência de acidentes. 

Os estabelecimentos para os quais existe risco de um acidente grave estão abrangidos pelo 
Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, que define o regime de prevenção de acidentes graves 
que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o 
ambiente. Aplica-se aos estabelecimentos onde estejam presentes substâncias perigosas em 
quantidades iguais ou superiores às quantidades indicadas no anexo I do Decreto-Lei. Este 
estabelece dois níveis de enquadramento (Nível Superior de Perigosidade e Nível Inferior de 
Perigosidade), em função da perigosidade do estabelecimento, que é determinada pela 
quantidade e tipologia de substâncias perigosas existentes. 

Para análise desta temática representou-se cartograficamente as áreas industriais e as áreas 
urbanas por constituírem áreas de elevada concentração de pessoas, e os postos de combustíveis, 
depósitos de combustível e depósitos de gás por serem potencialmente indutores de acidentes 
industriais. 

 

Figura 14 - Acidentes Industriais 



Câmara Municipal de Castro Verde 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________________________________________ 

36  SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

No concelho de Castro Verde não existem indústrias abrangidas pelo Decreto-Lei 254/2007, de 12 
de julho, no entanto, a prevenção de acidentes ou incêndios industriais nas restantes indústrias 
do concelho não deve ser descurada. 

As zonas industriais inseridas no município, não possuem instalações que, diretamente, produzam 
substâncias potencialmente perigosas. Mas é de considerar que algumas destas empresas 
armazenem combustíveis líquidos ou gasosos, em depósitos à superfície ou soterrados, para uso 
próprio. 

A inexistência de bocas de incêndio ou a sua inoperacionalidade e o desconhecimento dos 
materiais usados pelas empresas sedeadas no concelho de Castro Verde apresentam-se como as 
principais dificuldades com que se poderão debater os bombeiros no combate aos acidentes 
industriais. 
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M) Incêndios Urbanos 

Os centros urbanos caraterizam-se em geral, por terem uma malha urbana densa e edificado 
muito homogéneo, com elevado valor patrimonial, encontrando-se alguns edifícios degradados, 
abandonados e em mau estado de conservação, apresentando, na generalidade dos casos, graves 
riscos em matéria de segurança contra incêndios e as consequências da ocorrência de um 
acidente deste tipo podem ser trágicas. 

O risco de incêndio urbano no concelho de Castro Verde está potenciado devido à conjugação de 
diversos fatores, dos quais se destacam os relacionados com a sua probabilidade de ocorrência, 
com o seu desenvolvimento e propagação e com as dificuldades de evacuação e combate. 

A prevenção de incêndios no concelho é alvo de grande preocupação por parte do Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Castro Verde. Estes incêndios causam perdas irreversíveis ao nível 
do património de edifícios quer sob o ponto de vista económico quer cultural, perdendo-se 
muitas vezes a identidade das cidades, as memórias, acrescidos na sua grande maioria por perdas 
de vidas humanas. 

Os edifícios do concelho de Castro Verde que merecem especial atenção são aqueles que se 
localizam em ruas muito estreitas e com um traçado muito complexo o que dificulta o acesso dos 
carros dos bombeiros e impede o rápido combate ao incêndio. Além do mais, os carros mal 
estacionados nas vias públicas, sendo estas já normalmente estreitas, em caso de incêndio 
impedem a passagem dos tanques dos bombeiros ou complicam a chegada aos marcos de 
incêndio, dificultando o rápido e eficaz combate ao incêndio. A dificuldade de acesso das viaturas 
de combate a incêndios a um edifício em chamas, torna o edifício mais vulnerável a um incêndio. 

Merecem ainda especial atenção, os edifícios em mau estado de conservação e/ ou em ruína por 
apresentarem grandes quantidades de materiais combustíveis no seu interior, o que proporciona 
uma maior e mais rápida propagação do incêndio. Estes edifícios são constituídos, na sua grande 
maioria, por pavimentos, vigas, estruturas de suporte das coberturas e caixilharia em madeira, o 
que torna o edifício no seu interior muito vulnerável ao fogo, dificultando o seu controlo. Além do 
mais, estes edifícios localizam-se em zonas de grande densidade de edifícios com afastamentos 
deficientes entre eles, o que proporciona a rápida propagação do incêndio. O simples fato destes 
edifícios serem contíguos e partilharem a mesma parede de empena torna a propagação do 
incêndio mais fácil. 

Deve ser dada ainda especial atenção às Instalações de Prestação de Cuidados de Saúde por aí se 
poderem encontrar crianças, idosos, pessoas acamadas e/ ou com mobilidade reduzida (Centro 
de Saúde, Extensões de Saúde, Lares de Idosos e Centros de Dia, etc.). 

Os Estabelecimentos Escolares e os Edifícios em Altura (Hotéis, etc.) também devem merecer 
especial atenção, os primeiros, porque concentram um elevado número de crianças, os segundos, 
devido à grande concentração de pessoas (crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, 
etc.) e à complexidade que estes edifícios apresentam em termos de fuga/ evacuação dos seus 
ocupantes e de acessos por parte dos Bombeiros. 
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Por último, importa referir os postos de abastecimento de combustível, os depósitos de 
combustível, os depósitos de gás, os armazéns de botijas de gás e os pontos de vendas gás, que 
constituem uma fonte de suscetibilidade apreciável, uma vez que alguns coexistem perto, ou 
estão mesmo inseridos nos aglomerados urbanos e junto a diversos eixos viários de relevância. 

 

Figura 15 - Incêndios Urbanos 
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N) Incêndios Florestais 

A figura seguinte apresenta a carta de risco de incêndio florestal do concelho de Castro Verde que 
nos indica qual o potencial de perda face a este fenómeno. Quando este fenómeno passa de uma 
hipótese à realidade este mapa informa-nos quais os locais onde será maior o potencial de perda, 
estando particularmente indicado para planeamento de ações de supressão e para as ações de 
prevenção quando lido em conjunto com o mapa da perigosidade. 

O risco atesta o potencial de perda em função da perigosidade, vulnerabilidade e valor 
económico. Se algum destes elementos subir ou descer, consequentemente o risco sobe ou desce 
respetivamente. O risco existe sempre que haja perigosidade, vulnerabilidade e valor económico 
associados. Quando uma das componentes é inexistente o risco é nulo, facto importante que 
preconiza a sua avaliação para uma efetiva gestão do território. 

 

Figura 16 - Risco de Incêndio Florestal 

No concelho de Castro Verde a área com risco de incêndio alto e muito alto é reduzida, 
correspondendo essencialmente a áreas florestais, em particular às novas plantações florestais. 

Com o objetivo de apoiar a planificação das ações relacionadas com a prevenção e, 
simultaneamente, as ações de vigilância e combate aos incêndios florestais, torna-se importante 
definir níveis de prioridade de defesa a considerar aquando dessas ações. Com vista à obtenção 
da carta de prioridades de defesa seguiu-se a metodologia apresentada no guia metodológico 
disponibilizado pelo ICNF que enuncia como principais critérios o cruzamento da carta de risco de 
incêndio (mais concretamente o risco alto a muito alto) bem como outros elementos não 
considerados no modelo de risco e que apresentem valor social, cultural, ecológico, entre outros. 
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Os elementos considerados prioritários a defender são: 

 Centro de Educação Ambiental de Vale Gonçalinho; 

 Ermida de Nossa Senhora de Aracelis; 

 Ermida de S. Miguel; 

 Ermida de S. Pedro das Cabeças; 

 Ermida de Santa Bárbara de Padrões. 

De todos os elementos considerados prioridades de defesa somente a Ermida de Nossa Senhora 
de Aracelis se encontra localizada numa área de risco alto, localizando-se os restantes elementos 
numa área de risco inferior. 

 

Figura 17 - Prioridades de Defesa 
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O) Degradação e Contaminação de Aquíferos e Águas Superficiais 

Os acidentes em estabelecimentos industriais, com o transporte rodoviário de mercadorias 
perigosas ou no transporte de produtos químicos em conduta originam derrames de substâncias 
poluentes, que, por escorrência ou infiltração, podem contaminar os recursos hídricos superficiais 
e/ ou subterrâneos, comprometendo a sua utilização por porem em risco a vida de pessoas e/ ou 
ambiente. 

Não sendo possível caracterizar em pormenor as variáveis que condicionam o risco de acidentes 
no transporte de mercadorias perigosas, identificaram-se, com base em SIG, os pontos de 
cruzamento entre as vias rodoviárias e as principais linhas de água, que em caso de acidente com 
derrame de substâncias poluentes são suscetíveis de ser afetadas. 

O Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril estabelece a obrigatoriedade das empresas cuja 
atividade inclua operações de transporte, de carga ou de descarga de mercadorias perigosas 
nomearem um ou mais conselheiros de segurança para supervisionarem as condições de 
realização desses transportes e respetivas operações de carga e descarga. Os relatórios de 
acidentes no transporte de mercadorias perigosas elaborados pelos conselheiros de segurança 
entre 2001 e 2006,  indicam a ocorrência de 1 acidente no transporte de mercadorias perigosas 
no distrito de Beja (ANPC, 2007). 

 
Figura 18 - Degradação e Contaminação dos Aquíferos e Águas Superficiais 
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4. Critérios para a Ativação 

A ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde deve ser efetuada 
apenas em casos de iminência ou ocorrência de acidentes graves ou catástrofes, que pela sua 
dimensão e gravidade justifiquem o acionamento de meios públicos e privados  para fazer face às 
situações de acidente grave ou catástrofe. 

Com a ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde pretende-se 
assegurar a atuação e colaboração das várias entidades intervenientes, garantindo uma 
mobilização rápida e eficiente dos meios e recursos de proteção civil, garantindo desta forma uma 
maior eficácia na execução das ordens e procedimentos previamente definidos. 

 

COMPETÊNCIA PARA ATIVAÇÃO DO PLANO 

Nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, a entidade que detém a competência para ativação 
do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, quando a natureza do acidente grave ou 
catástrofe assim o justificar, é a Comissão Municipal de Proteção Civil, conforme estabelecido no 
n.º 2 do artigo 40º, associado ao n.º 2 do artigo 38º do Decreto-Lei n.º 27/2006 de 3 de julho. 

Em condições excecionais, quando a natureza do acidente grave ou catástrofe assim o justificar 
ou por razões de celeridade do processo, a Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) poderá 
reunir com composição reduzida, no caso de ser impossível reunir a totalidade dos seus membros, 
caso em que a ativação será ratificada posteriormente, assim que tal for possível, pelo plenário da 
Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC). 

 
Figura 19 - Processo de Ativação do PMEPC 

Os meios a utilizar para publicitação da ativação do PMEPC são os seguintes: 

 Site da Câmara Municipal de Castro Verde (http://www.cm-castroverde.pt/); 

 Órgãos de Comunicação Social (Jornal Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Jornal 
Diário do Alentejo, Rádio Castrense e Rádio Voz da Planície); 

 Editais. 
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A ativação e desativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde 
será comunicada ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e aos municípios 
adjacentes. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil é desativado pelo Diretor do Plano após 
audição da Comissão Municipal de Proteção Civil. No entanto, a sua desativação é efetuada 
apenas quando estiver garantida a segurança das populações, as condições mínimas de 
normalidade, e através dos mesmos meios utilizados para a ativação do plano. 

 

CRITÉRIOS DE ATIVAÇÃO DO PLANO 

Os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil são ativados quando existe a necessidade 
de adotar medidas excecionais de prevenção e resposta que não estejam expressas na atividade 
normal de proteção civil, ou seja, na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe 
da qual se prevejam danos elevados para as populações, bens e ambiente. 

Embora, dada a transversalidade dos riscos considerados num Plano Municipal de  Emergência de 
Proteção Civil, seja difícil a definição de parâmetros universalmente aceites e coerentes, 
consideramos que os critérios que permitem apoiar a decisão de ativação do Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil são suportados na conjugação do grau de intensidade das 
consequências negativas das ocorrências, ou seja, o grau de gravidade com o grau de 
probabilidade de consequências negativas (Diretiva Operacional Nacional N.º 1/ANPC/2007, de 16 
de maio). 

Os critérios a considerar para a ativação do Plano são os seguintes: 

 

Figura 20 - Critérios de Ativação do Plano 
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Neste sentido, apresentamos de seguida os quadros que representam as circunstâncias que 
fundamentam a ativação do Plano, de acordo com o grau de gravidade e grau de probabilidade: 

Quadro 2 - Circunstâncias que Fundamentam a Ativação do PMEPC (Grau de Gravidade) 

Grau de Gravidade 

Gravidade Descrição 

Acentuada 

 Número elevado de feridos e hospitalizações; 
 Número elevado de retirada de pessoas por um período superior a 24 

horas; 
 Vítimas mortais; 
 Recursos externos exigidos para suporte ao pessoal de apoio; 
 Danos significativos que exigem recursos externos; 
 Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços indisponíveis; 
 Alguns impactos na comunidade com efeitos a longo prazo; 
 Perda financeira significativa e assistência financeira necessária. 

Crítica 

 Situação crítica; 
 Grande número de feridos e hospitalizados; 
 Retirada em grande escala de pessoas por uma duração longa; 
 Significativo número de vítimas mortais; 
 Pessoal de apoio e reforço necessário; 
 A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo; 
 Impacto ambiental significativo e/ ou danos permanentes. 

 

Quadro 3 - Circunstâncias que Fundamentam a Ativação do PMEPC (Grau de Probabilidade) 

Grau de Probabilidade 

Probabilidade Descrição 

Confirmada  Ocorrência real verificada. 

Elevada 

 É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias; 
 Nível elevado de incidentes registados; 
 Fortes evidências; 
 Forte probabilidade de ocorrência de um evento; 
 Fortes razões para ocorrer; 
 Pode ocorrer uma vez por ano ou mais. 
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1. Estruturas 

As ações a desenvolver no âmbito do PMEPC de Castro Verde visa estabelecer os princípios 
orientadores a aplicar numa operação de emergência de proteção civil, definindo a missão, 
tarefas e responsabilidades dos diversos agentes, organismos e entidades intervenientes e 
identificando as respetivas regras de atuação, em ordem a assegurar a criação de condições 
favoráveis ao empenhamento, rápido e eficiente, dos recursos disponíveis e tipificar as medidas a 
adotar para resolver ou atenuar os efeitos decorrentes de um acidente grave ou catástrofe. 

As ações serão desenvolvidas, aos diferentes níveis, através de estruturas de direção e 
coordenação política, estruturas de coordenação institucional e estruturas de comando 
operacional, apresentadas na figura seguinte. 

 

Figura 21 - Estruturas de Direção, Coordenação e de Comando do PMEPC 

Assim, a atuação mediante o presente plano pretende assegurar a criação de condições favoráveis 
ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios e recursos existentes no 
município, prever o empenhamento de meios e recursos externos em reforço dos existentes no 
município, caso se esgote a sua capacidade de resposta e garantir permanentemente a direção e 
coordenação das operações. 

 

ESTRUTURA DE DIREÇÃO POLÍTICA 

O Presidente da Câmara - Autoridade Política de Proteção Civil Municipal - é o responsável 
municipal da política de proteção civil, competindo-lhe desencadear, na iminência ou ocorrência 
de acidente grave ou catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, assistência e 
reabilitação adequadas. São competências do Presidente da Câmara Municipal: 

 Avaliar permanentemente a situação; 

 Garantir informação permanente à Autoridade Política de Proteção Civil de escalão 
superior; 
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 Desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as ações de 
proteção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas a cada caso; 

 Declarar a situação de alerta de âmbito municipal; 

 Dirigir de forma efetiva e permanente o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), tendo 
em vista o cumprimento dos planos e programas estabelecidos e a coordenação das 
atividades a desenvolver no domínio da proteção civil, designadamente em operações de 
socorro e assistência, com especial relevo em situações de alerta, contingência e 
calamidade; 

 Pronunciar-se, junto do Comandante Operacional Distrital (CODIS), sobre a declaração da 
situação de alerta de âmbito municipal, quando estiver em causa a área do respetivo 
município; 

 Exercer as demais competências que lhe advenham da lei ou regulamento no âmbito da 
proteção civil municipal. 

 

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA 

A Coordenação Política do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro Verde é 
assegurado pela Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) que é presidida pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 

A Comissão Municipal de Proteção Civil é o organismo que assegura que todas as entidades e 
instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de proteção, de socorro, 
emergência e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe, se articulam 
entre si, garantindo os meios adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto. 

A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) tem as competências previstas na legislação em 
vigor, nomeadamente: 

 Acionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência, acompanhar a sua execução, 
remetê-lo para aprovação pela Comissão Nacional de Proteção Civil; 

 Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam 
desenvolvidas por entidades públicas ou privadas; 

 Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique; 

 Garantir que as entidades e instituições que integram a Comissão Municipal de Proteção 
Civil (CMPC) acionam, ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas 
atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil; 

 Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os 
órgãos de comunicação social. 
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A composição da Comissão Municipal de Proteção Civil de Castro Verde está indicada no quadro 
seguinte: 

Quadro 4 - Composição da CMPC 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
Composição 

Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde 
Comandante Operacional Municipal (COM) 
Responsável do Serviço Municipal de Proteção Civil 
Presidente da Junta de Freguesia de Entradas 
Presidente da Junta de Freguesia São Marcos da Ataboeira 
Presidente da Junta de Freguesia Santa Bárbara de Padrões 
Presidente da União das Freguesias de Castro Verde e Casével 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde 
Diretor(a) do Centro de Saúde de Castro Verde 
Representante da Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Castro Verde 
Comandante do Destacamento Territorial da GNR 
Comandante do Posto da GNR de Castro Verde 
Representante do Instituto da Segurança Social - Centro Distrital de Beja 
Representante do Agrupamento de Escolas 
Representante da Rádio Castrense 

No que concerne ao seu local de funcionamento a Comissão Municipal de Proteção Civil de Castro 
Verde reunirá e funcionará nos seguintes locais: 

Quadro 5 - Contactos e Local de Funcionamento da CMPC 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
Local de Funcionamento 

Câmara Municipal de Castro Verde 

Morada 
Praça do Município 
7780-217 Castro Verde 
 

Telefone 286 320 700/ 286 320 708 / 966 809 185 
E-mail geral@cm-castroverde.pt 

Local Alternativo de Funcionamento 
Bombeiros Voluntários de Castro Verde 

Morada 
Avenida dos Bombeiros 
7780-122 Castro Verde 

Telefone 286 320 020 / 286 320 027 
E-mail bvcastroverde@sapo.pt 
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ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL 

A coordenação institucional é assegurada pelos Centros de Coordenação Operacional (CCO), a 
nível nacional e distrital, que integram representantes das entidades cuja intervenção se justifica 
em função de cada ocorrência em concreto. 

As atribuições dos Centros de Coordenação Operacional (CCO) são as seguintes: 

 Assegurar a coordenação dos recursos e do apoio logístico das operações de socorro, 
emergência e assistência realizadas por todas as organizações integrantes do SIOPS; 

 Proceder à recolha de informação estratégica, relevante para as missões de proteção e 
socorro, detida pelas organizações integrantes dos Centros de Coordenação Operacional 
(CCO), bem como promover a sua gestão; 

 Recolher e divulgar, por todos os agentes em razão da ocorrência e do estado de 
prontidão, informações de carácter estratégico essencial à componente de comando 
operacional tático; 

 Informar permanentemente a autoridade política respetiva de todos os factos relevantes 
que possam gerar problemas ou estrangulamentos no âmbito da resposta operacional; 

 Garantir a gestão e acompanhar todas as ocorrências, assegurando uma resposta 
adequada no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção de Socorro (SIOPS). 

 

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL DE NÍVEL MUNICIPAL 

Segundo o artigo 11º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, as comissões municipais de 
proteção civil asseguram ao nível municipal a coordenação institucional, sendo deste modo 
responsáveis pela gestão da participação operacional de cada força ou serviço nas operações de 
socorro a desencadear. A Diretiva Operacional Nacional (DON) n.º 1/2010 da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil indica que a Comissão Municipal de Proteção Civil assume, para além da política 
da atividade de proteção civil municipal, o papel de coordenação institucional na iminência ou 
ocorrência de acidente grave ou catástrofe. 

 

ESTRUTURA DE COMANDO OPERACIONAL 

Todas as instituições representadas nos centros de coordenação operacional possuem estruturas 
de intervenção próprias que funcionam sob a direção ou comando previstos nas respetivas leis 
orgânicas. Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dispõe de uma estrutura 
operacional própria que assenta em comandos operacionais de socorro de âmbito nacional e 
distrital. Compete a esta estrutura assegurar o comando operacional das operações de socorro e 
ainda o comando operacional integrado de todos os corpos de bombeiros. 
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A estrutura do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) prevista no SIOPS é 
responsável pela monitorização, acompanhamento e gestão de todas as ocorrências. 

Paralelamente, com vista a garantir a continuidade da resposta operacional, no tempo e no 
espaço, são definidas estruturas de comando operacional, designadas de Postos de Comando 
(PC), que se desenvolvem em dois escalões distintos: distrital e municipal. Aos seus diversos 
níveis, os Postos de Comando (PC) serão responsáveis pela gestão de todas as operações de 
proteção civil. 

Todas as operações desenvolvidas no âmbito do presente plano, serão caracterizadas pela 
existência de uma estrutura de comando. Essa estrutura existirá sempre a nível de manobra 
(Posto de Comando Operacional - PCO) e obedecerá à arquitetura preconizada pelo Sistema de 
Gestão de Operações. A evolução das condições iniciais do sinistro ou a sua magnitude inicial 
poderão proporcionar a implementação de uma estrutura de coordenação que atuará num nível 
tático (Posto de Comando Municipal - PCMun). 

 

POSTO DE COMANDO OPERACIONAL 

Conforme o disposto no ponto 1, do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, o 
sistema de gestão de operações é uma forma de organização operacional que se desenvolve de 
uma forma modular de acordo com a importância e o tipo de ocorrência. 

Quando seja acionada qualquer organização integrante no Sistema Integrado de Operações de 
Socorro (SIOPS) para determinada ocorrência, o chefe da primeira força a chegar ao local assume 
de imediato o comando da operação – sendo o Comandante de Operações de Socorro (COS). À 
medida que forem chegando outros recursos, ou por necessidade de substituição, poderá ocorrer 
a transferência de comando, obrigando nestes casos a um briefing a quem assume as funções de 
comando e a uma notificação da substituição a toda a estrutura operacional presente. 

Neste contexto, ao nível da direção de operações, o SIOPS institui o Posto de Comando 
Operacional (PCO), que tem por objetivo apoiar o responsável das operações na preparação das 
decisões e na articulação dos meios no teatro de operações. 

O Posto de Comando Operacional (PCO) é o órgão diretor das operações no local da ocorrência 
destinado a apoiar o Comandante da Operações de Socorro (COS) na preparação das decisões e 
na articulação dos meios no teatro de operações. 

O Posto de Comando Operacional (PCO) tem por missões genéricas: 

 A recolha e o tratamento operacional das informações; 

 A preparação das ações a desenvolver; 

 A formulação e transmissão de ordens, diretrizes e pedidos; 

 O controlo da execução das ordens; 

 A manutenção das capacidades operacionais dos meios empregues; 
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 A gestão dos meios de reserva; 

 Garantir a ligação e a atualização da situação com o Comandante das Operações de 
Socorro (COS)/ Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) através do Posto de 
Comando Municipal (PCMun). 

O Posto de Comando Operacional (PCO)  é constituído pelas células de planeamento, operações e 
logística, cada uma com um responsável nomeado pelo Comandante das Operações de Socorro 
(COS). As células são coordenadas diretamente pelo COS, responsável por toda a atividade do 
PCO. Assessorando diretamente o COS, poderão existir três oficiais, um como adjunto para a 
segurança, outro para as relações públicas e outro para a ligação com outras entidades. 

 

Figura 22 - Organização do Posto de Comando Operacional (PCO) 

Como estrutura-base, dimensionável ao longo da ocorrência, as células do PCO apresentam as 
seguintes funções: 

 Célula de Logística (CELOG) – Gere a sustentação logística do TO, de forma a responder a 
todas as necessidades de suporte à operacionalização dos meios e recursos envolvidos na 
operação. 

 Célula de Operações (CELOP) – Garante a conduta das operações em ordem ao Plano 
Estratégico de Ação (PEA) estabelecido pelo COS, sendo o responsável pela 
implementação do mesmo. 

 Célula de Planeamento (CEPLAN) – Garante a recolha, avaliação, processamento das 
informações e difusão da informação necessária ao processo de tomada de decisão, 
sendo também responsável pela antecipação, elaborando os cenários previsíveis. 

 

POSTO DE COMANDO OPERACIONAL MUNICIPAL 

Ao nível municipal, é constituído um único Posto de Comando Municipal (PCMun) que garante a 
gestão exclusiva da resposta municipal ao acidente grave ou catástrofe e é responsável pelo 
acionamento de todos os meios disponíveis na área do município e pela gestão dos meios de 
reforço que lhe forem enviados pelo escalão distrital. O Posto de Comando Municipal, é montado 
com apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) e adota uma configuração de 
funcionamento análoga à do Posto de Comando Distrital (PCDis), adaptada à realidade do 
município, constituindo-se como setor do Posto de Comando Distrital. 
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O responsável pela coordenação do Posto de Comando Municipal (PCMun) é o Comandante 
Operacional Municipal (COM) ou um seu substituto indicado pelo Presidente de Câmara. O Posto 
de Comando Municipal é instalado em estrutura própria, com comunicações dedicadas, 
preferencialmente em espaço próximo do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC). Caso tal 
não seja viável, serão utilizados os locais previstos no Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil de Castro Verde para funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC). 

As principais missões do Posto de Comando Municipal (PCMun) são: 

 Contribuir para a minimização das perdas de vidas e para a atenuação dos prejuízos à 
propriedade e ao ambiente; 

 Assegurar a criação das condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 
coordenado de todos os meios e recursos disponíveis no concelho, bem como de todos os 
meios de reforço que vierem a ser disponibilizados; 

 Coordenar e promover a atuação dos meios de socorro, de forma a controlar o mais 
rapidamente possível a situação; 

 Garantir permanentemente a informação sobre a evolução da situação, de modo a 
promover a atuação, em tempo útil, dos meios de socorro; 

 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 
afetadas; 

 Promover a movimentação organizada e ordeira das populações deslocadas, 
designadamente as evacuações, o alojamento temporário e a prestação dos demais 
cuidados básicos essenciais à manutenção dos níveis razoáveis de sobrevivência 
(alimentação, higiene, etc.); 

 Promover a evacuação primária e secundária dos feridos e doentes e a prestação dos 
cuidados médicos essenciais às populações das áreas afetadas; 

 Garantir a assistência e bem-estar às populações e promover a reunião de famílias; 

 Proceder às ações 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 o apoio às ações de mortuária; 

 Proceder ao restabelecimento, tão breve quanto possível, dos serviços públicos 
essenciais. 

O Posto de Comando Municipal (PCMun) articula-se permanentemente com o SMPC e a CMPC e 
coordena operacionalmente o Teatro de Operações (TO), gerindo todos os meios colocados à sua 
disposição. 
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COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL 

O Comandante Operacional Municipal, que não se encontra nomeado, depende hierárquica e 
funcionalmente do Presidente da Câmara Municipal, atua exclusivamente no âmbito territorial do 
respetivo município e assume a coordenação das operações de socorro de âmbito municipal, nas 
situações previstas no presente Plano.  

São competências do Comandante Operacional Municipal (COM): 

 Acompanhar permanentemente as operações de proteção e socorro que ocorram na área 
do concelho; 

 Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à articulação de 
meios face a cenários previsíveis; 

 Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de âmbito exclusivamente 
operacional, com os comandantes dos corpos de bombeiros; 

 Dar parecer sobre o material mais adequado à intervenção operacional no respetivo 
município; 

 Comparecer no local do sinistro sempre que as circunstâncias o aconselhem; 

 Assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito municipal, nas situações 
previstas no plano de emergência municipal, bem como quando a dimensão do sinistro 
requeira o emprego de meios de mais de um corpo de bombeiros. 

Sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional do Presidente da Câmara, o COM mantém 
em permanência a ligação com o Comandante Operacional Distrital (CODIS). 

 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

Toda a estrutura municipal de proteção civil é assegurada, do ponto de vista técnico e funcional, 
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, a quem compete assegurar a coordenação/ 
funcionamento de todos os organismos municipais de proteção civil, bem como centralizar, tratar 
e divulgar toda a informação recebida relativa à proteção civil municipal. Descreve-se de seguida 
pormenorizadamente as respetivas competências do SMPC: 

 Planeamento de Operações: 

o Acompanhar a elaboração e atualizar o Plano Municipal de Emergência e os 
planos especiais, quando estes existam; 

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

o Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos 
existentes no município, com  interesse para o SMPC; 

o Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em situação 
de emergência; 
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o Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e consequências dos 
riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar o município, em função 
da magnitude estimada e do local previsível da sua ocorrência, promovendo a sua 
cartografia, de modo a prevenir, quando possível, a sua manifestação e a avaliar e 
minimizar os efeitos das suas consequências previsíveis; 

o Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no 
município, bem como sobre elementos relativos às condições de ocorrência, às 
medidas adotadas para fazer face às respetivas consequências e às conclusões 
sobre o êxito ou insucesso das ações empreendidas em cada caso; 

o Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento; 

o Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a execução de 
exercícios e simulacros. 

 Prevenção e Segurança: 

o Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados; 

o Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 

o Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança; 

o Realizar ações e campanhas de sensibilização para questões de segurança, 
preparando e organizando as populações face aos riscos e cenários previsíveis; 

o Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, dirigidas a 
segmentos específicos da população alvo, ou sobre riscos específicos em cenários 
prováveis previamente definidos; 

o Fomentar o voluntariado em proteção civil; 

o Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que 
entenda mais adequadas. 

 Informação Pública: 

o Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão de documentação sobre proteção 
civil; 

o Divulgar a missão e estrutura do SMPC; 

o Recolher e divulgar a informação destinada à divulgação pública; 

o Promover e incentivar ações de divulgação sobre proteção civil com vista à 
adoção de medidas de autoproteção; 

o Indicar, na iminência de acidente grave ou catástrofe as orientações, medidas 
preventivas e procedimentos a seguir pela população. 
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2. Responsabilidades 

A articulação entre os diversos agentes, organismos e entidades empenhados nas operações de 
proteção civil ditam o sucesso das operações de socorro e salvamento. Nesse sentido os Agentes 
de Proteção Civil e os Organismos e Entidades de Apoio desempenham um conjunto de 
responsabilidades, de acordo com as respetivas competências e sob direção das correspondentes 
hierarquias previstas pelas respetivas leis orgânicas ou estatutos, com vista ao empenho rápido, 
eficiente e coordenado, tanto na resposta imediata a acidente grave ou catástrofe, como na 
recuperação a curto prazo. 

RESPONSABILIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL 

Câmara Municipal de Castro Verde / Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a resposta de proteção civil e socorro, de 
acordo com as missões operacionais legalmente definidas; 

 Evacuar e transportar pessoas, bens e animais; 
 Transportar bens essenciais de sobrevivência às populações; 
 Assegurar a divulgação de avisos às populações; 
 Montar e gerir locais de recolha e armazenamento de dádivas; 
 Instalar e gerir centros de acolhimento temporários; 
 Assegurar a sinalização relativa a cortes de estradas, decididos por precaução ou originados 

por acidentes graves ou catástrofes, bem como as vias alternativas; 
 Desobstruir as vias, remover os destroços e limpar aquedutos e linhas de água ao longo das 

estradas e caminhos municipais; 
 Promover ações de avaliação de danos e de necessidades da população afetada; 
 Assegurar, ao nível municipal, a gestão financeira e de custos, bem como dos tempos de 

utilização. 

 

Juntas de Freguesia 

 Efetivar o seu apoio às ocorrências através do envolvimento de elementos para 
reconhecimento e orientação, no terreno, de forças em reforço do seu município; 

 Recensear e registar a população afetada; 
 Criar pontos de concentração de feridos e de população ilesa; 
 Colaborar na divulgação de avisos às populações de acordo com orientações dos 

responsáveis municipais; 
 Colaborar com a Câmara Municipal na sinalização das estradas e caminhos municipais 

danificados, bem como na sinalização das vias alternativas, no respetivo espaço geográfico; 
 Colaborar com a Câmara Municipal na limpeza de valetas, aquedutos e linhas de água, na 

desobstrução de vias, nas demolições e na remoção de destroços, no respetivo espaço 
geográfico; 

 Gerir os sistemas de voluntariado para atuação imediata de emergência ao nível da avaliação 
de danos, com ênfase nos danos humanos. 
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RESPONSABILIDADES DOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 

Bombeiros Voluntários de Castro Verde 
 Desenvolver ações de combate a incêndios, busca, salvamento e transporte de pessoas, 

animais e bens; 
 Apoiar o socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a emergência pré-

hospitalar, no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM); 
 Participar na evacuação primária nas suas zonas de intervenção ou em reforço; 
 Colaborar nas ações de mortuária, nas suas zonas de intervenção ou em reforço; 
 Colaborar na construção e/ou montagem de Postos de Triagem e/ou Postos Médicos 

Avançados; 
 Apoiar os Teatros de Operações, envolvendo elementos guia para reconhecimento e 

orientação no terreno das forças operacionais em reforço da sua zona de atuação própria; 
 Colaborar na montagem de Postos de Comando; 
 Colaborar na desobstrução expedita de vias de comunicação e itinerários de socorro; 
 Apoiar no transporte de bens essenciais de sobrevivência às populações isoladas; 
 Executar as ações de distribuição de água potável às populações; 
 Disponibilizar apoio logístico à população e a outras forças operacionais; 
 Colaborar nas ações de informação e sensibilização pública; 
 Participar na reabilitação das infraestruturas; 
 Colaborar na reposição da normalidade da vida das populações atingidas.  

 

Guarda Nacional Republicana (GNR) 
 Assegurar a manutenção da ordem, nas suas zonas de intervenção, salvaguardando a 

atuação de outras entidades e organismos operacionais; 
 Apoiar a segurança portuária e das orlas fluvial e marítima, na sua área de competência 

territorial; 
 Garantir a segurança de estabelecimentos públicos e a proteção de infraestruturas 

sensíveis, fixas e temporárias, e de instalações de interesse público ou estratégico nacional; 
 Garantir a segurança física das equipas de restabelecimento das comunicações da rede 

SIRESP e assegurar a acessibilidade destas aos locais afetados da rede; 
 Garantir a segurança dos locais e equipamentos que suportam a Rede SIRESP; 
 Exercer missões de: isolamento de áreas e estabelecimento de perímetros de segurança; 

restrição, condicionamento da circulação e abertura de corredores de emergência ou 
evacuação para as forças de socorro; escolta e segurança de meios das forças operacionais 
em deslocamento para as operações; apoio à evacuação de populações em perigo; 

 Disponibilizar apoio logístico; 
 Empenhar meios cinotécnicos na busca e resgate de vítimas; 
 Assegurar um serviço de estafetas para utilização como meio alternativo de comunicação; 
 Assegurar a coordenação da atividade de prevenção em situação de emergência, vigilância 

e deteção de incêndios rurais/florestais e de outras agressões ao meio ambiente; 
 Apoiar o sistema de gestão de informação de incêndios florestais (SGIF), colaborando para 

a atualização permanente de dados. 
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Guarda Nacional Republicana (GNR) - Continuação 
 Proteger a propriedade privada contra atos de saque; 
 Executar, através dos Grupos de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), ações de 

prevenção, em situação de emergência, de proteção e socorro, designadamente nas 
ocorrências de incêndios rurais/ florestais ou de matérias perigosas, catástrofes e acidentes 
graves; 

 Acionar o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) na validação e investigação 
das causas dos incêndios florestais; 

 Empenhar o SEPNA e os GIPS no acompanhamento das zonas contaminadas, através da 
monitorização, nomeadamente dos solos, águas e atmosfera; 

 Acionar os meios de identificação de vítimas de desastres do DVI Team (Disaster Victim 
Identification Team) e o Núcleo Central de Apoio Técnico, em estreita articulação com as 
autoridades de saúde, em especial com o INMLCF; 

 Colaborar, de acordo com as suas disponibilidades, na recolha de informação Ante-mortem 
e Post-mortem; 

 Disponibilizar a Equipa de Gestão de Incidentes Críticos – Apoio Psicossocial (EGIC 
Psicossocial); 

 Coordenar as ações de pesquisa de desaparecidos, promovendo a organização de um 
“Centro de Pesquisa e Localização”, onde se concentra a informação sobre os indivíduos 
afetados e onde se poderá recorrer para obter a identificação das vítimas; 

 Receber e guardar os espólios das vítimas, e informar o “Centro de Pesquisa de 
Desaparecidos”; 

 Colaborar nas ações de alerta e mobilização do pessoal envolvido nas operações de 
socorro, bem como no aviso às populações; 

 Colaborar com outros Agentes e entidades, cedendo meios humanos e materiais; 
 Executar, através dos GIPS, ações de intervenção, em situação de emergência de proteção e 

socorro, designadamente nas ocorrências de incêndios rurais/florestais ou de matérias 
perigosas, catástrofes e acidentes graves; 

 Velar pela observância das disposições legais no âmbito sanitário, incluindo o apoio às 
ações de mortuária, nomeadamente na remoção dos cadáveres ou parte de cadáveres 
devidamente etiquetados e acondicionados; 

 Definir e implementar, os processos de identificação e credenciação do pessoal ligado às 
operações de proteção civil. 

 

Instituto Nacional de Emergência Médica  (INEM) 
 Coordenar todas as atividades de saúde em ambiente pré hospitalar, a triagem e 

evacuações primárias e secundárias, a referenciação e transporte para as unidades de 
saúde adequadas, bem como a montagem de Postos Médicos Avançados (PMA); 

 Executar 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; 

 Assegurar um sistema de registo de vítimas desde o TO até às unidades de saúde de 
destino; 

 Garantir a articulação com todos os outros serviços e organismos do Ministério da Saúde, 
bem como com os serviços prestadores de cuidados de saúde, ainda que não integrados no 
Serviço Nacional de Saúde.  
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Hospitais, Centros de Saúde e demais Serviços de Saúde 
 Coordenar as evacuações/ transferências inter-hospitalares, quando necessárias; 
 Colaborar nas ações de saúde pública, nomeadamente no controlo de doenças 

transmissíveis; 
 Minimizar as perdas de vidas humanas, limitando as sequelas físicas e diminuindo o 

sofrimento humano; 
 Colaborar no apoio psicológico à população afetada; 
 Colaborar na resolução dos problemas de mortuária; 
 Prestar assistência médica e medicamentosa à população; 
 Assegurar a prestação de cuidados de saúde às vítimas evacuadas para essas unidades de 

saúde; 
 Colaborar na prestação de cuidados de emergência médica pré-hospitalares, 

nomeadamente reforçando as suas equipas e/ ou material/ equipamento, sempre que 
necessário e solicitado pelo INEM; 

 Organizar, aos diferentes níveis, a manutenção dos habituais serviços de urgência; 
 Estudar e propor ações de vacinação de emergência, se aplicável; 
 Dirigir as ações de controlo ambiental, de doenças e da qualidade dos bens essenciais; 
 Adotar medidas de proteção da saúde pública nas áreas atingidas; 
 Colaborar nas operações de regresso das populações; 
 Garantir o atendimento e o acompanhamento médico à população afetada.  
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RESPONSABILIDADES DOS ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
 Apoiar logisticamente a sustentação das operações, na área de atuação própria do seu Corpo 

de Bombeiros, com o apoio do respetivo Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 Disponibilizar edifícios e outras infraestruturas para alojamento e apoio às populações; 
 Disponibilizar meios, recursos e pessoal; 
 Manter a capacidade de fornecimento de apoio logístico aos meios do seu Corpo de 

Bombeiros. 

 

Instituto da Segurança Social - Serviço Local 

 Colaborar na definição de critérios de apoio à população; 
 Colaborar nas ações de movimentação das populações; 
 Assegurar a constituição de equipas técnicas, em articulação com os vários setores 

intervenientes, para receção, atendimento e encaminhamento da população deslocada; 
 Participar nas ações de pesquisa e reunião de desaparecidos; 
 Participar na instalação de Zonas de Alojamento da População, assegurando o fornecimento 

de bens e serviços essenciais; 
 Integrar a CMPC de modo a contribuir na definição de estratégias de intervenção; 
 Prestar apoio social e psicológico às populações atingidas; 
 Participar nas ações de pesquisa e reunião de desaparecidos. 

 

Centro Distrital de Segurança Social 
 Assegurar e coordenar as ações de apoio social às populações, em articulação com os vários 

setores intervenientes; 
 Colaborar no apoio psicológico, de acordo com as suas disponibilidades, no(s) Centro(s) de 

Recolha de Informação, aos familiares que fornecem informação; 
 Manter um registo atualizado do número de vítimas assistidas e com necessidade de 

continuidade de acompanhamento; 
 Participar na instalação da Zona de Concentração e Apoio da População (ZCAP), assegurando 

o fornecimento de bens e serviços essenciais; 
 Participar no apoio logístico, gestão de instalações e de campos de desalojados, apoio 

psicológico, e no bem-estar das populações; 
 Prestar assessoria técnica especializada. 

 

Policia Judiciária (PJ) 

 Apoiar nas ações de mortuária; 
 Apoiar nas ações de combate à criminalidade; 
 Coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação criminal; 
 Desenvolver e promover ações de prevenção, deteção e investigação da sua competência ou 

que lhe sejam cometidas pelas autoridades judiciárias competentes.  
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Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) 
 Assumir a direção e coordenação das tarefas de mortuária decorrentes do evento, 

designadamente, a investigação forense para identificação dos corpos, com vista à sua 
entrega aos familiares; 

 Assumir outras tarefas de investigação forense, de acordo com o ordenado pelo MP; 
 Coadjuvar técnica e operacionalmente o MP na coordenação dos serviços mortuários; 
 Gerir as Zonas de Reunião de Mortos (ZRnM) e os necrotérios provisórios (NecPro); 
 Mobilizar a Equipa Médico-Legal de Intervenção em Desastres (EML-DVI), acionando os seus 

sistemas de alerta próprios; 
 Proceder à recolha de informação Ante-mortem no(s) Centro(s) de Recolha de Informação, 

aquando da sua ativação, com a colaboração da PJ. 

 

Ministério Público (MP) 
 Coordenar os serviços mortuários, coadjuvado técnica e operacionalmente pelo Instituto 

Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses; 
 Determinar a ativação de um ou mais Centros de Recolha de Informação, para recolha de 

informação Ante-mortem sob a responsabilidade da PJ e do INMLCF; 
 Autorizar a remoção de cadáveres ou partes de cadáveres do local onde foram etiquetados 

para as Zonas de Reunião de Mortos e destas para os Necrotérios Provisórios; 
 Receber a informação das entidades gestoras das ZRnM e dos NecPro, acerca do número de 

mortes verificadas e de mortos identificados ou por identificar, bem como a informação 
sobre as estruturas organizativas instaladas para a intervenção nesses domínios. 

 

Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 

 Promover a reposição das condições de circulação e segurança nas infraestruturas 
rodoviárias; 

 Garantir a habilitação das forças de segurança com a informação técnica necessária para 
cortes ou aberturas ao tráfego; 

 Disponibilizar informação sobre os itinerários alternativos nos casos de corte de vias; 
 Manter o registo atualizado das vias; 
 Programar as intervenções necessárias à reposição das condições de circulação e segurança; 
 Disponibilizar informação sobre os planos de reabilitação, beneficiação e de segurança 

rodoviária; 
 Gerir a circulação dos comboios dos operadores em tempo real, com padrões de segurança; 
 Disponibilizar a informação constante nos vários Planos de Emergência das linhas existente, 

para a evacuação de sinistrados e prestação de socorro; 
 Manter um registo atualizado dos meios disponíveis. 
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Agrupamento de Escolas de Castro Verde 

 Disponibilizar as instalações escolares sempre que solicitadas em situação de emergência; 
 Promover e/ ou apoiar ações de sensibilização pública; 
 Promover a segurança e a evacuação ordenada da população escolar em situação de 

emergência; 
 Participar na avaliação de danos; 
 Executar ou participar em programas de reabilitação e/ ou reconstrução dos equipamentos. 

 

Cruz Vermelha Portuguesa (CVP)  

 Colaborar nas missões de busca e salvamento, apoio à sobrevivência, socorro e assistência 
sanitária; 

 Colaborar na instalação de estruturas móveis nas Zonas de Concentração e Apoio da 
População (ZCAP); 

 Colaborar na evacuação de feridos e no transporte de desalojados e ilesos; 
 Colaborar no levantamento e transporte de cadáveres, em articulação com as autoridades 

de saúde; 
 Colaborar na prestação de apoio psicossocial, através de equipas de psicólogos e de equipas 

voluntárias; 
 Colaborar nas operações de remoção dos cadáveres para as Zonas de Reunião de Mortos 

(ZRnM) e ou destas para os Necrotérios Provisórios (NecPro); 
 Colaborar na construção e/ ou montagem de postos de triagem e/ ou Postos Médicos 

Avançados e na estabilização de vitimas; 
 Colaborar no apoio sanitário, distribuição de roupas, alimentos e água potável às populações 

evacuadas; 
 Colaborar no enquadramento do pessoal voluntário que se ofereça para colaborar. 

 

Redes Energéticas Nacionais (REN) e EDP - Energias de Portugal 
 Assegurar, em coordenação com a REN, a manutenção, em segurança, das condições de 

exploração dos seus centros produtores de energia elétrica instalados na ZS; 
 Recuperar os danos sofridos nos seus centros produtores de energia elétrica, no sentido da 

retoma, tão rapidamente quanto possível, das condições normais de exploração; 
 Assegurar o reforço de recursos humanos e materiais; 
 Assegurar o restabelecimento da distribuição de energia elétrica; 
 Manter a disponibilidade de Grupos Geradores para apoio em situações de falha de energia 

elétrica. 
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Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

 Apoiar as ações de movimentação das populações e bens, através das fronteiras; 
 Autorizar e verificar a entrada de pessoas a bordo de embarcações e aeronaves; 
 Assegurar a realização de controlos móveis e de operações conjuntas com serviços ou forças 

de segurança congéneres; 
 Coordenar a cooperação entre as forças e serviços de segurança nacionais e de outros países 

em matéria de circulação de pessoas, do controlo de estrangeiros; 
 Colaborar nas ações de planeamento e conduta operacional; 
 Estabelecer os contactos eventualmente necessários com os diferentes Consulados e 

Embaixadas; 
 Proceder à avaliação dos decorrentes cenários de risco, no âmbito das suas competências. 

 

Portugal Telecom (PT) e Operadores de Redes Móveis (ORM) 
 Garantir prioridades de acesso aos endereços correspondentes a serviços e entidades 

essenciais; 
 Assegurar a avaliação e as intervenções técnicas imediatas para a manutenção e o 

restabelecimento das comunicações; 
 Assegurar a recuperação dos serviços em caso de destruição de infraestruturas, sejam elas 

suportes físicos de transmissão (cabos, condutas, etc.) ou nós de rede; 
 Possibilitar o desvio de tráfego de atendimento telefónico em 60 minutos; 
 Possibilitar a deslocação de equipas técnicas; 
 Disponibilizar um relatório de situação, onde constará a capacidade operacional das suas 

redes e serviços, incluindo eventuais áreas de cobertura afetadas, níveis de saturação e 
tempo estimado de reposição; 

 Garantir emissões para o público; 
 Garantir prioridade às chamadas com destino ao número único de emergência (112); 
 Diligenciar prioridade na reposição de serviços afetados a entidades essenciais que sejam 

seus clientes, tendo em conta critérios de viabilidade técnica e de proporcionalidade das 
medidas a cumprir pelos operadores; 

 Prestar o serviço de mensagens escritas a entidades que sejam seus clientes para o envio de 
mensagens de notificação; 

 Colaborar, quando tecnicamente possível, na redução ou eliminação do tráfego de 
comunicações existente nas zonas de sinistro. 
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Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

 Regular, supervisionar e representar o setor das comunicações; 
 Velar pela aplicação da legislação relacionada com o âmbito das suas atribuições; 
 Apoiar tecnicamente os organismos e serviços responsáveis pelo estabelecimento e gestão 

da rede integrada de comunicações de emergência; 
 Verificar o cumprimento, por parte dos operadores de comunicações, das disposições dos 

respetivos títulos de exercício da atividade ou dos contratos de concessão; 
 Colaborar na definição das ações do setor das comunicações de emergência, apoiando 

tecnicamente os organismos e serviços responsáveis pelo restabelecimento e gestão da rede 
integrada de comunicações. 

 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
 Apoiar as ações de evacuação das populações, pesquisa de desaparecidos e gestão de 

campos de deslocados; 
 Apoiar no voluntariado através da distribuição de alimentos, roupa, agasalhos e outros bens; 
 Disponibilizar locais de alojamento para dádivas; 
 Apoiar o sistema de recolha e armazenamento de dádivas; 
 Atuar nos domínios de apoio logístico e social; 
 Assegurar a prestação de serviços a crianças, idosos, pessoas sem-abrigo e doentes; 
 Acolher, acompanhar e encaminhar situações de carência socioeconómica; 
 Acompanhar psicologicamente na fase pós risco. 

 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 
 Mobilizar, em caso de incêndio rural/ florestal nas áreas protegidas e nas áreas florestais sob 

a sua gestão, técnicos de apoio à gestão técnica da ocorrência; 
 Apoiar com meios próprios as ações de 1ª intervenção; 
 Produzir cartografia para apoio ao planeamento de operações de combate a incêndios 

florestais; 
 Colaborar nas ações de socorro e resgate, nas áreas protegidas; 
 Colaborar nas ações de informação pública. 

 

Operadores de Transportes Públicos - OTP (Lista em III-2) 
 Disponibilizar transportes rodoviários para apoio à movimentação das populações ou para 

transporte de forças operacionais; 
 Realizar todas as ações necessárias à promoção do transporte público e rodoviário de 

mercadorias. 

 

Órgãos de Comunicação Social - OCS (Lista em III-2) 

 Colaborar na divulgação dos avisos e alertas; 
 Divulgar medidas de autoproteção das populações; 
 Difundir a informação disponível, em situação de emergência. 
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3. Organização 

3.1.   Infraestruturas de Relevância Operacional 

REDE VIÁRIA 

O concelho de Castro Verde encontra-se servido de bons acessos rodoviários, é servido pela 
autoestrada A2, pelo IP2 que atravessa o concelho no sentido sudoeste - noroeste, e pelas 
estradas nacionais: EN 2 que atravessa o concelho de norte para sul; a EN 123 que liga Castro 
Verde a Mértola, atravessando o concelho de oeste para este. 

 

Figura 23 - Rede Viária 

A partir da rede principal, formada pela A2, IP2 e estradas nacionais, desenvolve-se um conjunto 
de vias municipais que asseguram a interligação entre os vários aglomerados populacionais, 
surgindo assim uma rede densa que resulta da necessidade de ligação aos pequenos 
aglomerados. Existem ainda outras vias que se desenvolvem a partir dos eixos estruturantes da 
rede de Estradas Nacionais e Municipais com a função de ligar as sedes de freguesia aos vários 
aglomerados populacionais. 
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REDE FERROVIÁRIA 

A rede ferroviária existente no concelho de Castro Verde apresenta uma extensão de 42,2 km, 
repartidos entre a Linha do Alentejo (11 km) e o ramal de Neves Corvo (31,2 km). Esta via-férrea, 
está classificada como rede complementar de uma única via desde o apeadeiro da Funcheira até 
ao apeadeiro de Vila Nova da Baronia, assim como o ramal de Neves Corvo. O concelho de Castro 
Verde conta com uma estação localizada na União das Freguesias de Castro Verde e Casével 
(estação de Ourique). 

Atualmente a Linha do Alentejo encontra-se desativada entre a estação da Funcheira e Beja sendo 
utilizado apenas o ramal de Neves Corvo para o transporte de mercadorias. 

 

Figura 24 - Rede Ferroviária 
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INSTALAÇÕES DOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 

As infraestruturas dos Agentes de Proteção Civil são de grande importância em termos de 
resposta à emergência. Em caso de ocorrência de acidente grave ou catástrofe deverá proceder-
se à análise dos danos sofridos pelas mesmas de modo a determinar-se até que ponto os meios 
operacionais disponíveis foram afetados. 

As instalações dos Agentes de Proteção Civil localizadas no concelho de Castro Verde são: 

 Quartel dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 

 Posto da GNR de Castro Verde; 

 Centro de Saúde de Castro Verde  e respetivas Extensões de Saúde; 

 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Castro Verde. 

 

Figura 25 - Agentes de Proteção Civil 
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INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE 

Os equipamentos de saúde constituem igualmente estruturas de extrema importância nas 
operações municipais de proteção civil uma vez que são responsáveis pela assistência médica e 
medicamentosa às populações afetadas. 

A rede de equipamentos de saúde do concelho de Castro Verde é constituída pelo Centro de 
Saúde de Castro Verde, pelas suas extensões de saúde e pela Unidade de Cuidados Continuados 
de Casével. No que concerne à sua distribuição pelo concelho podemos observar que é na União 
das Freguesias de Castro Verde e Casével que se localiza o Centro de Saúde e a Unidade de 
Cuidados Continuados. As restantes freguesias (Entradas, Santa Bárbara de Padrões e São Marcos 
da Ataboeira) dispõem de uma Extensão de Saúde. 

 

Figura 26 - Rede de Equipamentos de Saúde 
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INFRAESTRUTURAS ESCOLARES 

Os equipamentos escolares são estruturas de extrema importância em operações de proteção 
civil, quer em termos de prevenção, uma vez que são edifícios vulneráveis por concentrarem um 
elevado número de crianças, quer em termos de planeamento, socorro e emergência.  

A figura seguinte apresenta a distribuição da rede de equipamentos escolares do concelho de 
Castro Verde. A União das Freguesia de Castro Verde e Casével é a que apresenta o maior número 
de infraestruturas (7), seguindo-se a freguesia de Santa Bárbara de Padrões (2) e, por fim, as 
freguesias de Entradas e São Marcos da Ataboeira (1). 

 

Figura 27 - Rede de Equipamentos Escolares 
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INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 

Os equipamentos desportivos também constituem infraestruturas de grande importância em 
operações de proteção civil uma vez que poderão funcionar como Zonas de Concentração e Apoio 
da População (ZCAP), ou seja, podem servir como locais de acolhimento e/ ou alojamento 
temporário. 

No concelho de Castro Verde são diversos os equipamentos desportivos existentes, encontrando-
se distribuídos pelos principais aglomerados urbanos do município, sendo os campos de jogos os 
equipamentos que existem em maior número (9).  

 

Figura 28 - Rede de Equipamentos Desportivos 
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PONTES E VIADUTOS 

As pontes e viadutos que integram as redes rodoviárias e ferroviárias, no concelho de Castro 
Verde constituem infraestruturas de elevada importância, sendo essenciais à circulação rodoviária 
e ferroviária, podendo, em caso de colapso comprometer a eficácia da resposta dos Agentes de 
Proteção Civil perante uma situação de emergência. 

A georreferenciação destas estruturas (pontes, viadutos e tuneis) permitirá, numa situação de 
emergência, calcular através de um sistema de informação geográfica (SIG) uma nova rota (pelo 
percurso mais curto ou mais rápido) otimizando desta forma as operações de socorro e 
salvamento em caso de colapso de alguma(s) desta(s) estrutura(s). 

 

Figura 29 - Pontes e Viadutos 
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AÉRODROMOS E HELIPORTOS 

No concelho de Castro Verde não existem aeródromos, nem heliportos. No entanto existe uma 
pista de aeronaves ultraligeiras, localizada na Herdade da Zambujeira a 5 km a sudoeste da cidade 
de Castro Verde (figura seguinte). 

 

Figura 30 - Aeródromos e Heliportos 

Quadro 6 - Caraterísticas da Pista da Herdade da Zambujeira 

PISTA HERDADE DA ZAMBUJEIRA UL 

Localização 
N 37º 40,233'  W 008º 07,407' 
N 37º 40' 14    W 08º 7' 24'' 

Altitude 730' 
QFU 13/31 
Comprimento 450m 
Largura 15m 
Piso Saibro 
Tráfego Autorizado Aeronaves Ultraligeiras 

Contactos 

Sr. Alfredo Barros Leite (Proprietário) 
Sr. Paulo Costa (Caseiro) 
Telemóvel: 919 102 552 
Email: barrosleite@autosolucoes.pt 
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INFRAESTUTURAS CULTURAIS E SOCIAIS 

Os equipamentos culturais e sociais são estruturas de extrema importância em operações de 
proteção civil, quer em termos de prevenção, uma vez que são edifícios vulneráveis por 
concentrarem um elevado número de pessoas, quer em termos de planeamento, socorro e 
emergência.   

No concelho de Castro Verde são vários os equipamentos culturais e sociais existentes, 
distribuindo-se de forma mais ou menos uniforme por todo o concelho. Na União das Freguesias 
de Castro Verde e Casével encontramos a Associação de Respostas Terapêuticas, a Associação do 
Povo de Aivados, a Biblioteca Manuel da Fonseca, o Cineteatro Municipal, o Fórum Municipal, três 
Centros Comunitários, quatro Centros Culturais, três Lares e um Centro de Dia. Na freguesia de 
Entradas existem dois Lares de Idosos, uma Casa do Povo, um Centro Cultural e um Museu da 
Ruralidade. Na freguesia de São Marcos da Ataboeira encontramos três Centros Culturais. Por fim, 
na freguesia de Santa Bárbara de Padrões encontramos um Lar de Idosos, seis Centros Culturais, 
uma Casa do Povo, um Centro Comunitário e um Centro de Convívio. 

 

Figura 31 - Rede de Equipamentos Sociais e Culturais 

 

  



Câmara Municipal de Castro Verde 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL  73 

 

REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL 

Os postos de abastecimento de combustível constituem quer meios de apoio ao combate de 
sinistros, quer locais que poderão gerar ou agravar situações de emergência. Em caso de acidente 
grave ou catástrofe  estes postos de abastecimento poderão abastecer as viaturas das forças de 
segurança, de socorro, da proteção civil, de emergência médica, das máquinas de engenharia e 
transporte, etc., contribuindo desta forma para aumentar a eficácia das operações de socorro. 

Na áreas onde não existem posto de abastecimento de combustível poderá verificar-se perdas de 
tempo no abastecimento de viaturas e maquinaria de apoio à emergência em caso de acidente 
grave ou catástrofe. 

Em Castro Verde existem seis postos de abastecimento de combustível, sendo que a sua 
distribuição pelo concelho não é uniforme, havendo  inclusive a freguesia de São Marcos da 
Ataboeira que não apresenta um único posto de abastecimento de combustível. A freguesia de 
Santa Bárbara de Padrões apresenta um posto de abastecimento de combustível; a freguesia de 
Entradas dispõe de um posto de abastecimento de combustível; por fim, a União das Freguesias 
de Castro Verde e Casével apresenta quatro postos de abastecimento de combustível. 

 

Figura 32 - Rede de Postos de Abastecimento de Combustível 
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REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A atividade de abastecimento público de água às populações constitui um serviço público de 
caráter estrutural, essencial ao bem-estar geral, à saúde pública e à segurança das populações, às 
atividades económicas e à proteção do ambiente. 

No município de Castro Verde a Câmara Municipal é a Entidade Gestora responsável pela 
conceção, construção e exploração do sistema público de água para consumo humano. No 
entanto, foi acordada a integração dos sistemas de abastecimento em "alta" num sistema 
intermunicipal gerido pela Águas de Portugal, que toma designação de Águas do Alentejo (AgdA). 

O sistema de abastecimento de água é composto por captação, estação de tratamento de água 
(ETA), estação elevatória e pelas condutas de adução. 

Na cartografia apresentada de seguida não se encontra representada a rede de abastecimento de 
água em "baixa" pois o município de Castro Verde não dispõem da informação geográfica relativa 
à mesma. Assim sendo, apenas são representadas  as ETA's, os furos/ poços, os reservatórios e a 
rede de hidrantes (bocas de incêndio e marcos de incêndio). 

 

Figura 33 - Rede de Abastecimento de Água 
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REDE DE SANEAMENTO 

O saneamento de águas residuais domésticas, industriais e pluviais é um serviço essencial, já que  
contribui para o bem estar geral, para a defesa da saúde pública, para a segurança das populações 
e para a proteção do ambiente. As águas residuais são águas cuja composição resulta de diversas 
atividades ou ocorrências ligadas à vida do homem e das comunidades humanas. 

As águas residuais transportam uma quantidade apreciável de matérias poluentes que se não 
forem retiradas podem degradar a qualidade das águas dos rios pondo em causa não só toda a 
fauna e flora características destes meios, mas também, todas as utilizações que são dadas a estes 
meios, como sejam, a piscicultura, a utilização balnear, etc. 

A rede de saneamento não se encontra representada cartograficamente pelo facto de o 
Município de Castro Verde não dispor da respetiva rede em formato SIG, optando-se pela 
representação cartográfica das ETAR's e Fossas Sépticas existentes. 

 

Figura 34 - Rede de Saneamento 
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REDE ELÉTRICA 

A figura seguinte apresenta a distribuição da rede elétrica de alta, média e baixa tensão do 
concelho de Castro Verde. A rede elétrica de alta tensão é tutelada pela REN - Redes Energéticas 
Nacionais, enquanto que a rede de energia elétrica de média e baixa tensão é tutelada pela EDP - 
Energias de Portugal. 

As entidades responsáveis pela gestão da rede elétrica têm responsabilidade na manutenção de 
uma faixa de gestão de combustível e na reparação de estragos/ avarias resultantes de um 
acidente grave ou catástrofe. 

 

Figura 35 - Rede Elétrica 
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3.2.   Zonas de Intervenção 

A resposta operacional desenvolve-se na área do Município, que é designada por Zona de 
Intervenção (ZI). Em função das informações obtidas através das ações de reconhecimento e 
avaliação técnica e operacional, esta delimitação geográfica poderá ser alterada. 

Nos termos do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), as Zonas de 
Intervenção caraterizam-se como áreas de configuração e amplitude variáveis e adaptadas às 
circunstâncias e condições do tipo de ocorrência podendo compreender Zona de Sinistro (ZS), 
Zona de Apoio (ZA), Zona de Concentração e Reserva (ZCR) e Zona de Receção de Reforços (ZRR). 

O Teatro de Operações (TO) é a área geográfica que compreende a Zona de Sinistro (ZS), a Zona 
de Apoio (ZA) e a Zona de Concentração e Reserva (ZCR). 

 

Figura 36 - Diagrama de um Teatro de Operações - Zonas e Responsáveis 

 

ZONA DE SINISTRO (ZS) 

A Zona de Sinistro (ZS) é a superfície na qual se desenvolve a ocorrência, de acesso restrito, onde 
se encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta e com missão atribuída, 
sob a responsabilidade do Comandante das Operações de Socorro (COS). 

A Zona de Sinistro (ZS) permite a definição clara de responsabilidades de comando e controlo, sob 
a responsabilidade exclusiva de um único Posto de Comando das Operações (PCO), o qual poderá 
ser de nível local, municipal ou distrital. Nas Zonas de Sinistro, a mobilidade é restrita, garantindo 
as forças de segurança a montagem de um perímetro de segurança, com o objetivo de impedir a 
entrada de pessoas estranhas às atividades de emergência. 
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ZONA DE APOIO (ZA) 

A Zona de Apoio (ZA) é uma zona adjacente à Zona de Sinistro (ZS), de acesso condicionado, onde 
se concentram os meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte dos meios de 
intervenção e onde estacionam meios de intervenção para resposta imediata. 

É na Zona de Apoio (ZA) que deverá ser instalado o Posto de Comando Operacional (PCO). A Zona 
de Apoio (ZA) deverá cumulativamente servir de Posto de Controlo de entrada/ saída de meios 
operacionais, assegurando uma efetiva monotorização dos meios empenhados na Zona de 
Sinistro (ZS).  

 

ZONA DE CONCENTRAÇÃO E RESERVA (ZCR) 

A Zona de Concentração e Reserva (ZCR) é uma área do Teatro de Operações (TO), sob gestão da 
Célula de Logística e coordenada pelo Posto de Comando Operacional (PCO), de configuração e 
amplitude variável e adaptada às circunstâncias e condições do tipo de ocorrência, onde se 
localizam temporariamente meios e recursos disponíveis sem missão imediata e nas quais se 
mantém um sistema de apoio logístico e assistência pré-hospitalar às forças de intervenção. É nas 
Zonas de Concentração e Reserva (ZCR) que terá lugar a concentração dos recursos solicitados. 

Para efeitos do presente Plano são consideradas as seguintes ZCR: 

 

Figura 37 - Zonas de Concentração e Reserva 
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Nas Zonas de Concentração e Reserva (ZCR) poderão ser definidos locais de acordo com o tipo e 
dimensão da ocorrência, designadamente: 

 área de reserva - onde se localizam meios sem missão imediata e que constituem reserva 
estratégica sob gestão da Célula de Logística (CELOG); 

 área de reabastecimento - onde se realizam operações de reabastecimento de 
combustíveis, água, equipamentos e consumíveis; 

 área de apoio de serviços - onde se garante o suporte logístico das forças de intervenção; 

 área médica - local ou locais para instalação do Posto Médico Avançado (PMA) e/ ou 
outras estruturas de assistência pré hospitalar no Teatro de Operações (TO); 

 área de manutenção - local ou locais onde se providencia a manutenção dos 
equipamentos; 

 pontos de trânsito - locais de controlo de entrada e saída de meios no Teatro de 
Operações (TO), onde se pode realizar o agrupamento de meios de receção e a receção da 
missão. Não existindo Zonas de Concentração e Reserva (ZCR) este ponto deve ser 
instalado na Zona de Apoio (ZA). 

Nas Zonas de Concentração e Reserva (ZCR) será ainda mantido um sistema de apoio logístico e 
assistência pré-hospitalar às forças de intervenção. 

Os responsáveis pelas áreas das Zonas de Concentração e Reserva (ZCR) reportam diretamente ao 
Oficial de Logística. 

 

ZONA DE RECEÇÃO DE REFORÇOS (ZRR) 

As Zonas de Receção de Reforços (ZRR) são zonas de controlo e apoio logístico, sob a 
responsabilidade do Comandante Operacional Distrital (CODIS) da área onde se desenvolve o 
sinistro, para onde se dirigem os meios de reforço e apoio logístico atribuídos pelo Centro de 
Coordenação Operacional Nacional (CCON) antes de atingirem a Zona de Concentração e Reserva 
(ZCR), no Teatro de Operações (TO), onde irão receber as orientações operacionais necessárias ao 
cabal cumprimento da missão. 

 

  



Câmara Municipal de Castro Verde 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________________________________________ 

80  SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

3.3.   Mobilização e Coordenação de Meios 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil define a organização geral das operações de 
proteção civil, de modo a assegurar a criação das condições favoráveis ao empenhamento rápido, 
eficiente e coordenado, de todos os meios e recursos disponíveis, bem como dos meios de 
reforço externos que venham a ser obtidos. 

Os meios e recursos a empenhar durante a resposta imediata e na fase de recuperação serão 
prioritariamente os indicados no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro 
Verde (Parte III - Ponto 1). Devendo ser mobilizados prioritariamente os meios e recursos do setor 
público, tendo em consideração fatores como a localização dos recursos face ao local de sinistro, 
disponibilidade e eficácia dos mesmos. 

A preferência de utilização dos meios e recursos públicos (ou detidos por entidades com as quais 
tenham sido celebrados protocolos de utilização) deverá prevalecer sobre a utilização de meios e 
recursos privados. 

 

Figura 38 - Mobilização e Coordenação de Meios 

Os meios e recursos pertencentes aos Agentes de Proteção Civil e aos Organismos e Entidades de 
Apoio serão colocados à disposição do Posto de Comando Operacional (PCO) que os afetará de 
acordo com as necessidades. 
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Os meios humanos e materiais devem ser colocados, de acordo com o planeamento existente, e 
da forma mais adequada à previsão disponível, nos locais mais favoráveis para a sua rápida 
intervenção. 

A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) e o Posto de Comando Operacional (PCO) são 
autónomos para a gestão de meios existentes, assim como para a gestão de meios de reforço que 
lhes forem atribuídos devendo ser utilizados os meios e recursos adequados ao objetivo, não 
excedendo o estritamente necessário. 

Os pedidos de reforço de meios só são considerados válidos quando apresentados pela respetiva 
cadeia de comando, ou seja, quando apresentados ao Comandante das Operações de Socorro 
(COS), Comandante Operacional Municipal (COM) ou a qualquer elemento da Comissão Municipal 
de Proteção Civil (CMPC). 

Os meios e recursos devem ser requisitados através do modelo de requisição apresentado na 
Parte III - Ponto 3. A entidade requisitante dos meios e recursos será responsável pelo 
ressarcimento das despesas inerentes, nos termos da legislação em vigor e salvo disposições 
específicas em contrário. 

Sempre que for ativado um estado de alerta especial para o SIOPS - Sistema Integrado de 
Operações de Proteção e Socorro - observa-se o incremento do grau de prontidão das 
organizações integrantes do SIOPS com vista a intensificar as ações preparatórias para as tarefas 
de supressão ou mitigação das ocorrências, de acordo com a tabela seguinte. 

Quadro 7 - Grau de Prontidão e de Mobilização 

Nível Grau de Prontidão Grau de Mobilização (%) 
Vermelho Até 12 horas 100 

Laranja Até 6 horas 50 
Amarelo Até 2 horas 25 

Azul Imediato 10 
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3.4.   Notificação Operacional 

As notificações em situações de acidente grave ou catástrofe à autoridade de proteção civil 
territorialmente competente, aos serviços e agentes de proteção civil e aos organismos e 
entidades de apoio exige um sistema de comunicações eficiente e fiável de modo a garantir uma 
comunicação rápida entre todas as entidades envolvidas no Teatro de Operações (TO). 

A monitorização dos riscos naturais e tecnológicos irá permitir a obtenção de dados que servirão 
para notificar as autoridades, entidades e organismos da ocorrência de acontecimentos 
suscetíveis de causar danos em pessoas e bens antes da ocorrência real se verificar. 

Deste modo, encontram-se previstos procedimentos de alerta que permitem notificar as 
autoridades, entidades e organismos da iminência ou ocorrência de acontecimentos suscetíveis 
de provocar danos em pessoas e bens, estando previstos níveis de alerta consoante os dados 
monitorizados. A priorização do alerta encontra-se definida e varia consoante a probabilidade e 
gravidade da ocorrência. 

O sistema de notificação deverá ser um sistema redundante, ou seja, o alerta deve ser emitido 
através de diferentes meios de difusão de informação com o intuito de garantir a fiabilidade da 
comunicação. As notificações seguem os procedimentos definidos em Norma Operacional 
Permanente (NOP) em vigor da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 

A Câmara Municipal de Castro Verde não tem atualmente um sistema próprio de alerta, pelo que 
o desencadeamento de procedimentos e difusão de alertas baseia-se na informação recolhida 
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) e em informações difundidas pelo Comando 
Distrital de Operações de Socorro de Beja (sistema de alerta especial do SIOPS - Sistema Integrado 
de Operações de Proteção e Socorro). 

Sempre que o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Castro Verde recolha informação no 
terreno ou receba um comunicado de alerta do CDOS que possa justificar a declaração de alerta 
de âmbito municipal ou a ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castro 
Verde, procede à notificação dos Agentes de Proteção Civil do concelho e, caso considere 
necessário, junto dos Organismos e Entidades de Apoio considerados essenciais à situação de 
emergência. 

As notificações difundidas pelo SMPC aos Agentes de Proteção Civil e a Organismos e Entidades 
de Apoio serão efetuados através do serviço de mensagem escrita (SMS) das redes telefónicas 
móveis. No caso de impossibilidade de utilização da rede telefónica móvel, a notificação será 
assegurada pela rede telefónica fixa (telefone e fax), rede rádio e internet, se disponíveis. Em caso 
de incapacidade de utilização destes meios de comunicação, poderá recorrer-se ao envio de ofício 
com recurso a estafeta. A informação periódica que vier a ser disponibilizada pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil (SMPC) ou pelo sistema de monitorização será difundida a todas as 
entidades intervenientes pelos meios atrás descritos. 

Este conjunto de informação permite adequar recursos e gerir de forma mais equilibrada a 
utilização das equipas de resposta, potenciando a sua ação. 
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4. Áreas de Intervenção 

4.1.   Gestão Administrativa e Financeira 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
Entidade Coordenadora: Câmara Municipal de Castro Verde 
Entidades Intervenientes: 
 Câmara Municipal de Castro Verde; 
 Juntas de Freguesia; 

 Agentes de Proteção Civil (citados em II-2); 
 OEA (citados em II-2). 

Prioridades de Ação:  

 Proceder à gestão financeira e de custos das operações de emergência de proteção civil; 

 Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos; 

 Definir e implementar, com a colaboração das restantes áreas de intervenção, os processos 
de identificação e credenciação do pessoal ligado às operações de socorro; 

 Supervisionar as negociações contratuais; 

 Realizar a gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos; 

 Identificar modos de contacto com fornecedores privados ou públicos de bens, serviços e 
equipamentos necessários às operações de emergência de proteção civil; 

 Receber, registar, enquadrar e coordenar os voluntários individuais ou de serviços públicos e 
privados, especializados ou não, destinados a colaborar na situação de emergência; 

 Gerir os processos de seguros e donativos em género; 

 Acionar os protocolos celebrados com as entidades detentoras dos recursos e equipamentos 
necessários às operações de proteção civil; 

 Definir um sistema de requisição para as situações de emergência. 

Instruções Específicas: 

GESTÃO DE PESSOAL: 

 O pessoal da Administração Local é nomeado e remunerado pelos organismos a que 
pertence; 

 O pessoal integrado nas operações, das entidades e organismos previstos no PMEPC de 
Castro Verde é remunerado por essas mesmas entidades e organismos; 

 O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite, a título benévolo, deverá apresentar-se nas 
Juntas de Freguesia, se outro local não for indicado, para posterior encaminhamento; 

 O pessoal voluntário, devidamente integrado, pode ser abonado de alimentação nos dias que 
preste serviço; 

 No decurso das operações, as estruturas integrantes do DIOPS deverão acautelar os períodos 
de descanso e a rotatividade dos seus recursos humanos. 
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GESTÃO DE FINANÇAS: 

 A aquisição de bens e serviços será feita nos termos legais e por requisição da Comissão 
Municipal de Proteção Civil (CMPC), com autorização do Presidente da Câmara, e a liquidação 
das despesas será efetuada pela Câmara Municipal segundo as Normas de Contabilidade 
Pública; 

 As despesas realizadas durante a fase de emergência e de recuperação (designadamente as 
relacionadas com combustíveis e lubrificantes, manutenção e reparação de material, 
transportes, alimentação, material sanitário e maquinaria de engenharia, construção e obras 
públicas) são da responsabilidade dos serviços e agentes de proteção civil e demais entidades 
intervenientes. Salvo disposições específicas em contrário, a entidade requisitante de meios e 
recursos será responsável pelo ressarcimento das despesas inerentes; 

 No caso de uma determinada área do município ser declarada em Situação de Calamidade os 
auxílios serão concedidos de acordo com a legislação em vigor; 

 O pessoal integrado nos serviços, agentes e entidades constantes deste Plano, mesmo que 
requisitados, continuam a ser remunerados pelos organismos de origem, não podendo ser 
prejudicadas, de qualquer forma, nos seus direitos; 

 Os subsídios e donativos recebidos em dinheiro, com destino às operações de emergência, 
são administrados pela Divisão de Administração e Finanças  da Câmara Municipal de Castro 
Verde; 

 A alimentação, abrigo provisório e agasalho das populações evacuadas, serão da 
responsabilidade da Divisão de Administração e Finanças da Câmara Municipal de Castro 
Verde, através de verbas disponibilizadas superiormente para o efeito. 
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4.2.   Reconhecimento e Avaliação 

RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO 
Entidade Coordenadora: Posto de Comando Municipal (PCMun) 
Entidades Intervenientes: 
 Câmara Municipal de Castro Verde; 
 Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 
 Guarda Nacional Republicana. 

Prioridades de Ação: 

EQUIPA DE RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO (ERAS) 

 Percorrer a Zona de Sinistro (ZS); 

 Dotar o Posto de Comando Municipal (PCMun) da informação indispensável ao processo de 
tomada de decisão; 

 Recolher informação específica sobre as consequências da ocorrência, nomeadamente no que 
se refere ao reconhecimento e avaliação de: 

 Focos de incêndio; 

 Locais com maiores danos no edificado; 

 Locais com maior número de sinistrados; 

 Núcleos habitacionais isolados; 

 Eixos rodoviários de penetração na Zona de Sinistro (ZS); 

 Vias principais e alternativas; 

 Infraestruturas críticas (escolas, hospitais, quarteis de bombeiros, instalações das 
forças de segurança); 

 Estabilidade das vertentes; 

 Estabilidade e operacionalidade das infraestruturas. 

 Elaborar Relatórios Imediatos de Situação (RELIS). 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA (EAT) 

 Percorrer a Zona de Sinistro, por via terrestre; 

 Dotar o Posto de Comando Municipal (PCMun) de informação imediata sobre as 
infraestruturas afetadas; 

 Reconhecer e avaliar a estabilidade e operacionalidade de estruturas, comunicações e redes, 
tendo em vista o desenvolvimento das operações, a segurança das populações e o 
restabelecimento das condições mínimas de normalidade; 

 Elaborar Relatórios Imediatos de Situação (RELIS). 
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Instruções Especificas: 

EQUIPA DE RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO (ERAS) 

 A Equipa de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) é constituída por 3 elementos a 
designar de acordo com a missão específica que lhe for atribuída; 

 As Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) estão dotadas do meio de 
transporte adequado à sua missão, assim como de meios de comunicação indispensáveis à 
passagem da informação para os diferentes escalões de decisão; 

 As Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) reportam direta e 
permanentemente ao Posto de Comando Municipal (PCMun), mantendo-se subordinadas ao 
Comandante Operacional Municipal (COM) até à sua desmobilização; 

 As Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) elaboram Relatórios Imediatos 
de Situação (RELIS), que em regra deverão ser escritos, podendo excecionalmente, ser verbais 
e passados a escrito no mais curto espaço de tempo possível e comunicados ao respetivo 
Posto de Comando. Os modelos de relatório a adotar constam na Parte III - Ponto 3 do 
presente Plano. 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA (EAT) 

 A Equipa de Avaliação Técnica (EAT) é constituída por 3 elementos a designar de acordo com 
a missão específica que lhe for atribuída; 

 As Equipas de Avaliação Técnica (EAT) estão dotadas de meio de transporte adequado à 
missão, assim como de meios de comunicação indispensáveis à passagem da informação para 
o Posto de Comando Municipal (PCMun); 

 As Equipas de Avaliação Técnica (EAT) reportam direta e permanentemente ao Posto de 
Comando Municipal (PCMun), mantendo-se subordinadas ao Comandante Operacional 
Municipal (COM) até à sua desmobilização; 

 As Equipas de Avaliação Técnica (EAT) elaboram Relatórios Imediatos de Situação (RELIS) que, 
em regra, deverão ser escritos, podendo excecionalmente, ser verbais e passados a escrito no 
mais curto espaço de tempo possível e comunicados ao respetivo Posto de Comando (vide 
modelos a adotar em III-3). 
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4.3.   Logística 

APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE INTERVENÇÃO 

APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE INTERVENÇÃO 
Entidade Coordenadora: Câmara Municipal de Castro Verde 
Entidades Intervenientes: 
 Câmara Municipal de Castro Verde; 
 Juntas de Freguesia; 
 Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 
 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de 

Castro Verde. 

 EDP  - Energias de Portugal; 
 Portugal Telecom; 
 Operadores de Redes Móveis. 

Prioridades de Ação:  

 Prever a confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em ações de socorro, 
depois de esgotada a capacidade própria das organizações a que pertencem ou a que 
estejam afetos, através de um sistema de requisições; 

 Assegurar às áreas de intervenção, quando requisitado, o fornecimento de bens e serviços, 
nomeadamente combustíveis e lubrificantes, manutenção e reparação de material, 
transportes e material sanitário, através de um sistema de requisições; 

 Fornecer meios e recursos para a desobstrução expedita de vias de comunicação e 
itinerários de socorro, identificados de acordo com a situação de emergência; 

 Fornecer meios e recursos para as demolições, escoramentos e desobstruções que lhe sejam 
solicitados, bem como para a drenagem e escoamento de águas; 

 Promover a reparação e manutenção de viaturas essenciais à conduta das operações de 
emergência; 

 Apoiar, a pedido, as outras áreas de intervenção e as forças no terreno com equipamentos, 
máquinas de engenharia, meios de transporte e geradores; 

 Disponibilizar meios e recursos para as ações de identificação de substâncias poluentes/ 
tóxicas e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a conservação e proteção 
da natureza e do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos solos e da riqueza cinegética, 
florestal ou outra, em apoio às forças de intervenção. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação: 

 
Instruções Específicas: 

 A alimentação e alojamento do pessoal das entidades e organismos intervenientes nas 
operações de socorro estarão a cargo destas;  

 A alimentação do pessoal voluntário ficará a cargo da Câmara Municipal; 

 A alimentação e alojamento dos representantes da CMPC serão a cargo das Entidades ou da 
Câmara Municipal, quando outra forma não for fixada pela CMPC; 

 Os combustíveis e lubrificantes são obtidos no mercado local (ou em local designado pela 
Divisão de Administração e Finanças da Câmara Municipal de Castro Verde) pelas Entidades 
e Organismos intervenientes, através de guia de fornecimento. Estas serão liquidadas 
posteriormente, pela Autarquia, através da sua Conta Especial de Emergência ou por verbas 
consignadas para o efeito; 

 As despesas de manutenção e reparação de material são encargo das entidades e 
organismos a que pertence o material. No caso de haver despesas extraordinárias estas 
serão liquidadas pela Câmara Municipal, através de verbas destinadas para o efeito ou da 
sua Conta Especial de Emergência; 

 As normas de mobilização, requisição de meios e fornecimento de transportes estarão a 
cargo da área da Logística; 

 O material sanitário está a cargo das Entidades e Organismos próprios intervenientes no 
Acidente Grave ou Catástrofe. Poderão ser constituídos nas instalações dos Centros de 
Saúde e das Forças de Socorro, postos de fornecimento de material sanitário através de 
requisição, devendo os pedidos dar entrada através da CMPC; 

 As forças de intervenção podem requisitar à Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), 
artigos que se mostrem indispensáveis na emergência; 

 Serão estabelecidos procedimentos para requisição e mobilização de meios e funcionamento 
dos transportes. 
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APOIO LOGÍSTICO ÀS POPULAÇÕES 

APOIO LOGÍSTICO ÀS POPULAÇÕES 
Entidade Coordenadora: Instituto da Segurança Social - Serviço Local 
Entidades Intervenientes: 
 Câmara Municipal de Castro Verde; 
 Instituto Nacional de Emergência Médica; 
 Guarda Nacional Republicana; 
 Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 
 Juntas de Freguesia; 

 EDP  - Energias de Portugal; 
 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de 

Castro Verde; 
 Portugal Telecom. 

Prioridades de Ação: 

 Garantir a prestação de apoio social de emergência; 

 Coordenar a assistência àqueles que não tenham acesso imediato aos bens essenciais de 
sobrevivência, como por exemplo, água potável; 

 Assegurar a ativação de Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP) e informar as 
forças de socorro e os cidadãos da sua localização através dos canais disponíveis e mais 
apropriados; 

 Garantir a receção, registo, pesquisa, diagnóstico de necessidades e assistência individual a 
evacuados e vítimas assistidas e com necessidade de continuidade de acompanhamento; 

 Coordenar as atividades de manutenção dos locais de alojamento provisório (limpezas, etc.); 

 Coordenar as atividades de fornecimento de alimentação, agasalhos e alojamento aos 
sinistrados, enquanto permanecerem deslocados; 

 Mobilizar equipas de apoio social para acompanhamento dos grupos mais vulneráveis e de 
maior risco; 

 Assegurar a atualização da informação, nos Centros de Pesquisa e Localização, através de 
listas com identificação nominal das vítimas e evacuados nas Zonas de Concentração e Apoio à 
População (ZCAP); 

 Organizar um sistemas de recolha de dádivas, garantindo o armazenamento, gestão e 
distribuição dos bens recebidos; 

 Coordenar a distribuição de bens e serviços pela população afetada; 

 Garantir a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios; 

 Garantir a prestação social de emergência; 

 Garantir a distribuição prioritária de água e de energia às Zonas de Concentração e Apoio à 
População (ZCAP); 

 Garantir e criar abrigos de emergência temporários. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação (Apoio Social): 

 
Instruções Específicas:  

 O Instituto da Segurança Social - Serviço Local, como entidade coordenadora, assegura a 
ativação de Zonas de Concentração e Apoio da População (ZCAP) e informa as forças de 
socorro e os cidadãos da sua localização através dos canais disponíveis e mais apropriados; 

 As Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP)  correspondem aos locais de 
acolhimento e alojamento temporário da população evacuada; 

 As ZCAP, em espaço aberto e/ ou fechado, localizam-se em locais previstos no PMEPC, ou em 
função da dimensão do acidente grave ou catástrofe; 

 A primeira ação a desenvolver sempre que alguém dê entrada numa Zona de Concentração e 
Apoio da População (ZCAP) é o Registo. O registo pressupõe a recolha da seguinte 
informação: nome, idade, morada anterior, necessidades especiais e, assim que possível, 
indicação do local onde ficará realojada. Deverá também, sempre que se verifique 
necessidade, ser registado o nome de membros do seu agregado familiar que estejam 
desaparecidos a fim de tentar localizar os mesmos; 

 A segurança às ZCAP é efetuada de acordo com os procedimentos definidos para a Área de 
Intervenção de Manutenção da Ordem Pública; 

 A Câmara Municipal de Castro Verde garante a receção, registo, pesquisa, diagnóstico de 
necessidades e assistência individual a evacuados e vítimas; 

 A Câmara Municipal de Castro Verde promove a instalação de locais de montagem de 
cozinhas e refeitórios de campanha e coordena a assistência e bem-estar às populações, 
designadamente o fornecimento de bens e serviços essenciais; 

 A Câmara Municipal de Castro Verde assegura a atualização da informação, nos Centros de 
Registo, Pesquisa e Localização, através de listas com identificação nominal das vítimas e 
evacuados nas ZCAP (em cooperação com a área de Confinamento e/ ou Evacuação); 
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 A Câmara Municipal de Castro Verde elabora planos de distribuição prioritária de água e de 
energia, definindo as entidades a que prioritariamente devem ser restabelecidas, como sejam 
unidades hospitalares e de saúde, centros de deslocados, mortuárias, estabelecimentos de 
ensino, lares de idosos, instalações públicas e indústrias agroalimentares; 

 A Câmara Municipal de Castro Verde garante a receção e gestão de bens essenciais 
(alimentos, agasalhos, roupas) que sejam entregues nas ZCAP para apoio a vítimas e 
evacuados, organizando um Centro de Gestão de Dádivas; 

 O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) recebe todo o pessoal voluntário ou de serviços 
públicos e privados, não especializado, destinado a colaborar na situação de emergência; 

 O SMPC elabora e mantém atualizada a lista de voluntários e benévolos; 

 O SMPC reforça áreas de intervenção, de acordo com a especialidade técnica dos voluntários 
e benévolos disponíveis. 

 

 

Figura 39 - Zonas de Concentração e Apoio da População 
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4.4.   Comunicações 

COMUNICAÇÕES 
Entidade Coordenadora: Posto de Comando Municipal (PCMun) 
Entidades Intervenientes: 
 Câmara Municipal de Castro Verde; 
 Comissão Municipal de Proteção Civil; 
 Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 
 Guarda Nacional Republicana; 
 Instituto Nacional de Emergência Médica; 

 Portugal Telecom; 
 Operadores de Redes Móveis; 
 Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM). 

Prioridades de Ação 

 Assegurar a ligação, no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 
(SIOPS), com os diferentes agentes de proteção civil e outras entidades e organismos, por 
forma a garantir as comunicações de emergência; 

 Identificar e prevenir problemas de interoperabilidade; 

 Garantir a operacionalidade dos meios de comunicação de emergência no âmbito da 
proteção civil, incluindo a reposição de serviços, por afetação de meios e recursos 
alternativos; 

 Mobilizar e coordenar as ações das organizações de radioamadores e dos operadores da 
rede comercial fixa e móvel, no âmbito do apoio às comunicações de emergência e do 
reforço das redes de telecomunicações; 

 Garantir prioridades de acesso a serviços e entidades essenciais, de acordo com o conceito 
da operação; 

 Manter um registo atualizado do estado das comunicações e das capacidades existentes; 

 Garantir que todos os intervenientes possam comunicar dentro da hierarquia estabelecida 
para cada Teatro de Operações (TO) de acordo com as NEP da ANPC, em vigor; 

 Apoiar, a pedido, as diferentes entidades e Áreas de Intervenção com meios de 
comunicações de emergência. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
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Instruções Especificas 

 As redes e serviços de comunicações de emergência consideradas no âmbito deste plano 
são:  

 SIRESP – Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal; 

 REPC – Rede Estratégica de Proteção Civil; 

 ROB – Rede Operacional de Bombeiros; 

 Serviço Móvel de Satélite (MV-S); 

 Serviço Móvel Terrestre (SMT); 

 Serviço Móvel Marítimo (SMM); 

 Serviço Telefónico Fixo (STF). 

 O PCMun é a entidade responsável pela definição e gestão da arquitetura geral das 
comunicações de emergência a nível municipal, cabendo-lhe elaborar o respetivo Plano de 
Comunicações; 

 As entidades com meios próprios deverão assegurar a alocação de recursos de 
comunicações de acordo com as suas necessidades de fluxo de informação, tendo 
presente a organização de comando e controlo da operação; 

 As entidades sem meios próprios poderão contar, de acordo com as suas disponibilidades, 
com a colaboração da SMPC de Castro Verde de forma a assegurar os requisitos mínimos 
de troca de informação, mediante moldes a definir para cada caso concreto e sempre em 
função da situação em curso; 

 As organizações de Radioamadores colaboram no sistema de telecomunicações de 
emergência, à ordem do PCMun, contribuindo para a interoperabilidade entre redes e 
sistemas de comunicação das diversas entidades através do estabelecimento de redes 
rádio (HF, VHF e UHF) autónomas e independentes, que se constituirão como redes 
redundantes e/ ou alternativas; 

 Cada Teatro de Operações (TO) é considerado como um núcleo isolado e qualquer 
contacto rádio com e do TO será feito em exclusivo pelo PCMun; 

 Sempre que a situação o justifique, poderão ser utilizados Veículos de Planeamento, 
Comando e Comunicações (VPCC) ou Veículos de Comando e Comunicações (VCOC), os 
quais atuarão à ordem do PCMun; 

 Nas ZRR, ZCR, ZCAP e ZRnM deverá ser garantido o acesso às redes rádio da ANPC e às 
redes telefónicas comerciais; 

 As frequências, canais e indicativos da rede rádio constam em ANEXO por conter 
informação reservada. 
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4.5.   Informação Pública 

INFORMAÇÃO PÚBLICA 
Entidade Coordenadora: Câmara Municipal de Castro Verde 
Entidades Intervenientes: 
 Câmara Municipal de Castro Verde; 
 Guarda Nacional Republicana; 
 Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 

 Comando Distrital de Operações de Socorro 
de Beja; 

 Juntas de Freguesia. 
Prioridades de Ação: 

 Manter permanentemente atualizados todos os aspetos relacionados com a emergência, 
bem assim como das operações de socorro em curso; 

 Garantir a relação com os Órgãos de Comunicação Social (OCS) e preparar, com a 
periodicidade determinada, comunicados a distribuir; 

 Organizar e preparar briefings periódicos e conferências de imprensa, por determinação do 
Diretor do Plano; 

 Divulgar a todos os Órgãos de Comunicação Social (OCS) a informação necessária; 

 Divulgar a informação disponível, bem como os avisos e medidas de autoproteção às 
populações, incluindo números de telefone de contacto, indicação de pontos de reunião ou 
centros de deslocados/ assistência, listas de desaparecidos, mortos e feridos, locais de acesso 
interdito ou restrito e outras instruções consideradas necessárias; 

 Organizar campanhas de informação pública durante as ações de preparação para a 
emergência; 

 Organizar e manter atualizada uma lista de contactos dos Órgãos de Comunicação Social 
(OCS) locais e regionais. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
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Instruções Específicas:  

 O Diretor do Plano é o responsável pela validação da informação pública divulgada; 

 O Diretor poderá nomear um porta-voz para as relações com os Órgãos de Comunicação 
Social (OCS); 

 Os comunicados à população serão transmitidos a cada 5 horas, salvo indicação expressa em 
contrário; 

 Os briefings à comunicação social decorrerão a cada 5 horas, salvo indicação expressa em 
contrário, e conterão pontos de situação global referentes à totalidade da Zona de 
Intervenção. 

 Os Órgãos de Comunicação Social (lista em III-2) devem difundir toda a informação 
disponível, através da divulgação na íntegra, de comunicados e outras formas, no âmbito da 
sua missão informativa; 

 Na Fase de Emergência, as estações de rádio devem difundir, em tempo útil, os avisos e 
medidas de autoproteção das populações; 

 O aviso e a informação pública podem ser desencadeados, através de sirenes (toques 
intermitentes de 5 segundos, executados durante 1 minuto, repetidos 5 vezes, com um 
intervalo de 1 minuto entre cada repetição); 

 O modelo de comunicado a utilizar para o efeito consta na Parte III, Ponto 3 do Plano 
Municipal de Emergência de Proteção Civil; 

 As forças de segurança que atuam no concelho - GNR - informam a população presente nas 
áreas sob sua jurisdição, sobre os locais onde se deverão deslocar, as áreas interditas e 
procedimentos a adotar para facilitar as ações de socorro e salvamento em curso. 
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4.6.   Confinamento e/ ou Evacuação 

CONFINAMENTO E/ OU EVACUAÇÃO 
Entidade Coordenadora: Forças de Segurança - GNR 
Entidades Intervenientes: 
 Guarda Nacional Republicana; 
 Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 
 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de 

Castro Verde; 
 Instituto da Segurança Social - Serviço 

Local; 
 Infraestruturas de Portugal, S.A.; 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF; 
 Câmara Municipal de Castro Verde; 
 Instituto Nacional de Emergência Médica; 
 Centro de Saúde de Castro Verde; 
 Órgãos de Comunicação Social - OCS (Lista 

em Parte III - 2). 

Prioridades de Ação: 

 Coordenar as operações de movimentação das populações; 

 Difundir junto das populações recomendações de evacuação, diretamente, ou por intermédio 
da Área de Intervenção da Informação Pública; 

 Definir as Zonas de Concentração e Irradiação (ZCI); 

 Definir itinerários de evacuação, em articulação com o COS, presente em cada Teatro de 
Operações (TO) e em conformidade com o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil; 

 Garantir o encaminhamento da população evacuada até à Zona de Concentração e Apoio à 
População (ZCAP); 

 Proceder à abertura de corredores de emergência; 

 Garantir o controlo do tráfego e manter abertos os corredores de emergência, coordenando o 
acesso às áreas afetadas. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
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Instruções Específicas:  

 A evacuação das populações é proposta pelo COS (Comandante das Operações de Socorro) e 
validada pelo Diretor do Plano; 

 A orientação da evacuação e a movimentação das populações é da responsabilidade das 
Forças de Segurança; 

 Nas operações de evacuação e/ ou confinamento deverá ter-se em atenção: 

a) localização e número de pessoas em risco de evacuação ou confinamento; 

b) tempo disponível para evacuar ou abrigar no local; 

c) capacidade de controlar a evacuação ou o abrigo no local; 

d) tipos de construção e de disponibilidade dos edifícios para acolhimento ou abrigo; 

e) condições meteorológicas (efeitos na propagação das nuvens de vapor, previsão 
de alterações, efeito na evacuação ou na proteção no local). 

 Existem determinadas medidas que deverão ser tidas em atenção para a tomada de decisão 
de evacuação e/ ou confinamento, caso se trate de matérias perigosas: grau do perigo para a 
saúde, propriedades químicas e físicas, quantidade envolvida, contenção/ controlo do 
derrame, velocidade de propagação dos vapores. 

Confinamento: 

 Compete às Forças de Segurança - GNR - isolar a área de perigo, mantendo afastadas todas as 
pessoas que não estão diretamente envolvidas nas operações. As equipas de emergência não 
protegidas com equipamentos de proteção individual não estão autorizadas a entrar na Zona 
de Isolamento; 

 As Forças de Segurança - GNR -, juntamente com os Órgãos de Comunicação Social - OCS 
(Lista em Parte III - 2), informam a população para fechar portas e janelas, desligar todos os 
sistemas de ventilação, aquecimento e refrigeração; 

 Caso exista perigo de incêndio e/ ou uma explosão, as Forças de Segurança juntamente com 
os Órgãos de Comunicação Social - OCS (Lista em Parte III - 2), informam a população para se 
manterem longe de portas e janelas devido, ao perigo de projeção de fragmentos de vidro e 
de metal; 

 Caso exista alteração das condições da ocorrência, compete às Forças de Segurança 
comunicar à população a necessidade de evacuação ou avisar do final da situação de perigo. 
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Evacuação: 

 A população a evacuar deverá dirigir-se para as Zonas de Concentração e Irradiação (ZCI), 
onde é prestada a primeira ajuda, cuja localização será determinada e divulgada pelo PCMun 
(Posto de Comando Municipal); 

 As Zonas de Concentração e Irradiação (ZCI), são caracterizadas pela proximidade à Zona de 
Sinistro (ZS), conforme previsto neste plano; 

 Zonas de Concentração e Irradiação (ZCI) para onde converge a população, devem localizar-se 
em local amplo, seguro e com facilidade de acesso de meios de transporte, conforme previsto 
no PMEPC; 

 As Zonas de Concentração e Irradiação (ZCI) são coordenadas pela Câmara Municipal e 
articulam-se operacionalmente com a Área de Intervenção da Logística; 

 O tráfego rodoviário é reencaminhado pelas forças de segurança, de modo a não interferir 
com a movimentação das populações a evacuar, nem com a mobilidade das forças de 
intervenção; 

 Compete às Forças de Segurança definir os itinerários de evacuação a utilizar a partir da ZCI, 
atenta a natureza e extensão dos danos nas vias de comunicação, mediante avaliação/ 
informação da Entidade gestora da rede viária. Sempre que possível, deverão ser privilegiados 
os itinerários de evacuação fixados no PMEPC de Castro Verde; 

 No caso de evacuação por via ferroviária a CP (Comboios de Portugal) disponibilizará meios 
ferroviários para constituição de comboios de evacuação, processo devidamente articulado 
com a Infraestruturas de Portugal, S. A. (IP, S.A.); 

 Podem ainda existir Zonas de Concentração e Apoio da População (ZCAP), para onde são 
encaminhadas as populações, antes de serem conduzidas para um alojamento; 

 O apoio psicológico aos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, pessoas acamadas, pessoas 
com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência) será efetuado de acordo com os 
procedimentos definidos na Área de Intervenção de Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 
– Apoio Psicológico; 

 A movimentação coletiva a partir da ZCI será garantida com meios de transporte a fornecer 
pelos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, por empresas públicas ou privadas de 
transportes ou por outros meios proporcionados pela Área de Intervenção de Logística; 

 Compete ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) o controlo sobre a movimentação ilícita 
de estrangeiros nos grupos evacuados; 

 As Zonas de Concentração e Apoio da População (ZCAP) são coordenadas pelo Instituto da 
Segurança Social - Serviço Local; 

 O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas é controlado pelas forças de 
segurança, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego. 
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Figura 40 - Itinerários de Evacuação e Zonas de Concentração e Irradiação 
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4.7.   Manutenção da Ordem Pública 

MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 
Entidade Coordenadora: Forças de Segurança - GNR 
Entidades Intervenientes: 
 Guarda Nacional Republicana. 
Prioridades de Ação: 

 Garantir a manutenção da Lei e da Ordem; 

 Garantir a proteção das pessoas, bens e património; 

 Garantir o controlo de tráfego e manter abertos corredores de circulação de emergência; 

 Garantir a segurança de estruturas sensíveis e/ ou fundamentais às operações de proteção 
civil e de apoio às populações; 

 Coordenar o acesso às áreas afetadas; 

 Colaborar nas ações de aviso e mobilização do pessoal envolvido nas operações de socorro, 
bem como no aviso às populações, em colaboração com a área de Informação Pública; 

 Prestar a colaboração necessária ao diagnóstico da situação de emergência; 

 Manter desimpedidos os caminhos de evacuação; 

 Assegurar a segurança nas ações relativas à mortuária. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
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Instruções Específicas:  

 A manutenção da ordem pública é competência primária das forças de segurança; 

 Após a definição da zona de sinistro, de apoio, de concentração e reserva, o tráfego 
rodoviário é controlado pelas forças de segurança, de modo a não interferir com a 
movimentação das populações a evacuar, nem com a mobilidade das forças de intervenção; 

 As Forças de Segurança garantem a ordem pública das áreas afetadas, nomeadamente: 

a. No controlo de pessoas e viaturas à zona de sinistro nos vários itinerários de acesso; 

b. Na garantia da segurança dos bens nas áreas evacuadas; 

c. Através da disponibilização de equipas de intervenção especializadas em ordem 
pública para atuação perante qualquer indício de atividade criminosa ou passível de 
interferir com o normal desenrolar das operações de socorro; 

d. Na identificação e detenção dos suspeitos de "pilhagens" e outras atividades 
proibidas por lei. 

 As Forças de Segurança garantem a segurança física das instalações do SMPC e das 
instalações dos Agentes de Proteção Civil, mantendo desimpedidos os acessos; 

 As Forças de Segurança, para além de garantirem a segurança no Teatro de Operações, na 
deslocação das populações afetadas, nas Zonas de Concentração e Irradiação, nos abrigos 
temporários e noutras instalações consideradas sensíveis (Câmara Municipal de Castro Verde, 
Quartel da GNR, Quartel dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde), deverão ter previstas 
ações de patrulhamento no concelho, de modo a garantir a segurança da população e evitar 
alterações da ordem pública; 

 Em condições concretas, poderão ser criadas barreiras físicas, ou seja, perímetros de 
segurança através dos quais o acesso ao Teatro de Operações será controlado. A dimensão do 
perímetro será determinada pela informação observada no local, podendo ser alargada ou 
diminuída de acordo com as características e evolução da ocorrência; 

 Será da responsabilidade do Comandante das Operações de Socorro (COS) e assegurado pela 
GNR a definição de perímetros de segurança; 

 As Forças de Segurança garantem, dentro do possível, o condicionamento e controlo do 
acesso de pessoas e veículos à zona afetada e às zonas envolventes do sinistro (ZA, ZCR, ZRR, 
ZCAP e ZRnM); 

 As Forças de Segurança permitem a entrada e saída de viaturas de emergência e de proteção 
civil na zona afetada. 
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4.8.   Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 
Entidade Coordenadora: Instituto Nacional de Emergência Médica - INEM 
Entidades Intervenientes: 
 Instituto Nacional de Emergência Médica; 
 Autoridade de Saúde Concelhia; 
 Hospitais e Centros de Saúde; 

 Bombeiros Voluntários de Castro Verde 
 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação 

de Castro Verde. 
Prioridades de Ação: 

 Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, 
nomeadamente a triagem, estabilização e transporte das vítimas para as Unidades de Saúde; 

 Planear e estudar as ações de evacuação secundária das vítimas entre os postos de triagem e 
de socorros e outras Unidades de Saúde mais diferenciadas, bem como a evacuação de 
Hospitais; 

 Coordenar as ações de saúde pública, nomeadamente o controlo de doenças transmissíveis 
e da qualidade dos bens essenciais (alimentação, água, medicamentos e outros); 

 Assegurar a montagem, organização e funcionamento de Postos de Triagem, de Postos 
Médicos Avançados e de Hospitais de Campanha; 

 Determinar os hospitais de evacuação; 

 Implementar um sistema de registo de vítimas desde o Teatro de Operações até à Unidade 
de Saúde de destino; 

 Inventariar, convocar, reunir e distribuir o pessoal dos Serviços de Saúde, nas suas diversas 
categorias, de forma a reforçar e/ ou garantir o funcionamento de serviços temporários e/ 
ou permanentes; 

 Inventariar danos e perdas nas capacidades dos serviços de saúde, bem como das que se 
mantêm operacionais na Zona de Sinistro (ZS); 

 Organizar o fornecimento de recursos médicos; 

 Criar locais de recolha de sangue em locais chave e assegurar a sua posterior distribuição 
pelas unidades de saúde carenciadas. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação: 

 
Instruções Específicas:  

 A triagem primária é da competência da Área de Intervenção de Socorro e Salvamento, 
sendo em regra realizada pelos Corpos de Bombeiros. O INEM colabora nessa ação de 
acordo com as suas disponibilidades; 

 Os cadáveres identificados na triagem primária serão posteriormente encaminhados para a 
Zona de Transição (ZT); 

 Postos de triagem e de socorros serão montados pelo INEM em articulação com a 
Autoridade de Saúde do Concelho e poderão ser reforçados com meios externos ao 
município; 

 A localização dos Postos/ Áreas de Triagem é identificada em colaboração com os Corpos de 
Bombeiros e deverá estar tão perto quanto possível das zonas mais afetadas dentro da Zona 
de Sinistro (ZS), respeitando as necessárias distâncias de segurança; 

 Para evacuação e tratamento dos operacionais serão utilizadas as estruturas hospitalares 
públicas e privadas disponíveis no município, podendo ser reforçadas, a pedido, por outras 
estruturas municipais, distritais ou nacionais; 

 O transporte de vítimas até aos postos de triagem e de assistência pré-hospitalar (evacuação 
primária) é efetuado pelo INEM e Bombeiros Voluntários de Castro Verde (BVCV), em 
articulação com o PCMun. A evacuação secundária é coordenada pelo INEM, em articulação 
com o PCMun e efetuada em ambulâncias do INEM, BVCV e CVP; 

 Os cadáveres identificados na triagem primária serão posteriormente encaminhados para a 
Zona de Transição (ZT), aplicando-se os procedimentos da Área de Intervenção dos Serviços 
Mortuários. 
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APOIO PSICOLÓGICO 

APOIO PSICOLÓGICO 
Entidade Coordenadora: Instituto Nacional de Emergência Médica - INEM 
Entidades Intervenientes: 
 Autoridade de Saúde Concelhia; 
 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de 

Castro Verde; 
 Câmara Municipal de Castro Verde; 
 Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 
 Guarda Nacional Republicana - GNR 
 Instituto da Segurança Social - Serviço 

Local; 
 Centro Distrital da Segurança Social. 

Prioridades de Ação: 

 Assegurar o apoio psicológico imediato a prestar às vítimas primárias e secundárias no local 
da ocorrência/ Teatro de Operações (TO); 

 Coordenar os mecanismos de evacuação das vítimas primárias e secundárias do TO para as 
Zonas de Apoio Psicológico (ZAP) e destas para as Zonas de Concentração e Apoio da 
População (ZCAP); 

 Assegurar o apoio psicológico às vítimas terciárias; 

 Coordenar os mecanismos de evacuação das vítimas terciárias para locais exclusivos para 
esse efeito; 

 Assegurar o apoio psicológico de continuidade à população presente nas Zonas de 
Concentração e Apoio à População (ZCAP). 

Procedimentos e Instruções de Coordenação: 

 

Vítimas Primárias: Vítimas diretamente resultantes da situação de emergência em causa. 

Vítimas Secundárias: Familiares das Vítimas Primárias. 

Vítimas Terciárias: Operacionais dos APC e dos OEA envolvidos nas operações em curso. 
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Instruções Específicas:  

 O apoio psicológico imediato às vítimas primárias e secundárias no Teatro de Operações (TO) 
será realizado em Zonas de Apoio Psicológico (ZAP) constituídas para o efeito; 

 As ações a desenvolver nas Zonas de Apoio Psicológico (ZAP) são respeitantes à receção e 
estabilização de vítimas, levantamento de necessidades psicossociais, identificação e recolha 
de informação das mesmas; 

 As Zonas de Apoio Psicológico são da responsabilidade do Instituto Nacional de Emergência 
Médica (INEM) a quem cabe gerir as prioridades de evacuação e os momentos de 
evacuação. Os restantes Agentes de Proteção Civil e Organismos e Entidades de Apoio que 
disponham de psicólogos apoiam o INEM na medida das suas disponibilidades; 

 As Zonas de Apoio Psicológico devem articular-se com as Zonas de Concentração e Apoio à 
População quanto à comunicação de dados e com o Comandante das Operações de Socorro 
quanto à recolha de informação com relevância operacional; 

 O apoio psicológico às vítimas terciárias é responsabilidade primária das respetivas 
entidades. No caso de insuficiência ou ausência de meios de apoio, este será garantido pelas 
entidades disponíveis para o efeito. As vítimas terciárias são acompanhadas em locais 
reservados e exclusivos para esse efeito; 

 Os psicólogos das Forças de Segurança serão usados prioritariamente no tratamento e 
acompanhamento dos seus próprios operacionais. As disponibilidades remanescentes 
poderão ser utilizadas no âmbito do esforço geral de resposta; 

 O apoio psicológico de continuidade, a realizar predominantemente nas Zonas de 
Concentração e Apoio à População, é coordenado pelo Instituto da Segurança Social - 
Serviço Local que será apoiado por equipas de psicólogos da Câmara Municipal. Este apoio 
poderá prolongar-se durante a fase de recuperação, devendo os serviços intervenientes 
garantir essa continuidade de tratamento/ acompanhamento; 

 Nas Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP) aplicam-se os procedimentos 
previstos para a Área de Intervenção do Apoio Logístico à População. 
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4.9.   Socorro e Salvamento 

SOCORRO E SALVAMENTO 
Entidade Coordenadora: Comandante das Operações de Socorro - COS 
Entidades Intervenientes: 
 Instituto Nacional de Emergência Médica; 
 Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 
 Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas - ICNF; 

 Guarda Nacional Republicana - GNR; 
 Câmara Municipal de Castro Verde; 
 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de 

Castro Verde. 
Prioridades de Ação: 

 Planear e coordenar o socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, 
desabamentos e, de um modo geral, em todos os sinistros; 

 Planear e coordenar as ações de busca e salvamento; 

 Proceder aos reconhecimentos essenciais à recolha e confirmação da informação disponível, 
com a maior brevidade possível, de forma a avaliar objetivamente a situação de emergência; 

 Avaliar as áreas afetadas onde deverão ser desencadeadas ações de busca e salvamento, 
nomeadamente tendo em conta as informações a disponibilizar, eventualmente, pelas Equipas 
de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS); 

 Propor a definição de zonas prioritárias nas áreas afetadas pela situação de emergência; 

 Planear e coordenar a evacuação primária, em articulação com a Área de Intervenção dos 
Procedimentos de Evacuação, colaborando nas ações de transporte; 

 Efetuar o escoramento de estruturas, eventualmente, após a avaliação da estabilidade pelas 
Equipas de Avaliação Técnica (EAT); 

 Propor trabalhos de demolição e desobstrução; 

 Assegurar a contenção de fugas e derrames de substâncias perigosas; 

 Assegurar a minimização de perdas de vidas, bens e agressões ao meio ambiente; 

 Assegurar a prestação de primeiros socorros, em articulação com a Área de Intervenção dos 
Serviços Médicos e Transporte de Vítimas. 

 

 

 

 

 

 

 



Câmara Municipal de Castro Verde 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL  107 

 

Procedimentos e Instruções de Coordenação: 

 
Instruções Específicas:  

 A intervenção inicial face a um acidente grave ou catástrofe cabe, prioritariamente, às forças 
mais próximas do local da ocorrência ou àquelas que se verifique terem uma missão específica 
mais adequada. Assim, de acordo com a legislação aplicável (SIOPS), o chefe da primeira 
equipa de intervenção assume a função de Comandante das Operações de Socorro (COS). Este, 
de imediato, deve avaliar a situação e identificar o tipo de ocorrência, o local e a extensão, o 
número potencial de vítimas e os meios de reforço necessários; 

 A classificação das ocorrências deverá ser efetuada de acordo com o disposto na respetiva 
Norma Operacional Permanente (NOP) da ANPC em vigor; 

 Caso aplicável, deverá ser indicado pelo COS a setorização do Teatro das Operações, por zonas 
geográficas ou funcionais, e identificado um responsável por cada setor; 

 O COS mantém a articulação operacional permanente com o Comandante Operacional 
Distrital (CODIS); 

 A nível municipal, a coordenação das operações de socorro é assegurada pela CMPC; 

 As informações recolhidas devem ser comunicadas ao CDOS que deverá ter em conta o 
disposto na tabela de gravidade constante na Diretiva Operacional Nacional n.º 1 ANPC/2007 
(Estado de alerta para as organizações integrantes do SIOPS); 

 O fim da situação de emergência é dado pelo COS, em articulação com o Diretor do Plano; 

 Compete ao COS promover a recolha sistemática de informação relacionada com a situação de 
emergência e estabelecer um registo cronológico da sua evolução, elaborando relatórios e 
pontos de situação; 
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 O Comandante das Operações de Socorro (COS) propõe à Comissão Municipal de Proteção 
Civil (CMPC) trabalhos de demolição ou de estabilização de infraestruturas; 

 Para as ações de contenção de fugas e derrames, serão chamadas a intervir as empresas 
privadas responsáveis pelos produtos derramados; 

 Compete ao COS manter permanentemente atualizado o estudo da situação nas áreas 
sinistradas e em cada um dos pontos críticos, propondo e acionando os meios adequados, em 
articulação com a CMPC e com o Diretor do Plano; 

 As forças de segurança asseguram primariamente as operações de busca e evacuação da 
população afetada; 

 As ações de Socorro e Salvamento serão coordenadas pelo Comandante das Operações de 
Socorro, recorrendo aos Corpos de Bombeiros e ao INEM (o qual, por sua vez, se deverá 
articular com as estruturas de saúde locais através da autoridade de saúde do concelho); 

 No que respeita à prestação de cuidados médicos e transporte de vítimas aplica-se o definido 
para a Área de Intervenção de Serviços Médicos e Transporte de Vítimas; 

 Os Bombeiros Voluntários de Castro Verde serão responsáveis pelas ações de combate a 
incêndios e pelo desencarceramento de vítimas recorrendo a meios próprios e a meios da 
Câmara Municipal (solicitados pelo COS à CMPC); 

 A GNR recorre a equipas cinotécnicas sempre que tal mostre ser necessário e possível; 

 O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) participa nas ações de socorro e 
salvamento nas áreas protegidas; 

 As forças de segurança recorrem sempre que necessário a entidades para apoio nas ações de 
busca. 
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4.10.   Serviços Mortuários 

SERVIÇOS MORTUÁRIOS 
Entidade Coordenadora: Autoridade de Saúde Concelhia 
Entidades Intervenientes: 
 Instituto Nacional de Emergência Médica; 
 Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 
 Autoridade de Saúde Concelhia; 
 Guarda Nacional Republicana; 
 Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses; 

 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de 
Castro Verde; 

 Câmara Municipal de Castro Verde; 
 Policia Judiciária; 
 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF; 
 Ministério Público - MP. 

Prioridades de Ação: 

 Assegurar o correto tratamento dos cadáveres, conforme os Procedimentos Operacionais 
previstos; 

 Assegurar a constituição das Zonas de Reunião de Mortos (ZRnM) e dos Necrotérios 
Provisórios) NecPro; 

 Assegurar a criação de Equipas Responsáveis pela Avaliação das Vítimas (ERAV); 

 Receber e guardar os espólios dos cadáveres, informando o “Centro de Pesquisa de 
Desaparecidos” (as Forças de Segurança promovem a organização destes centros que têm 
como objetivo ações de pesquisa de desaparecidos); 

 Fornecer à área de Gestão da Informação e à Direção do Plano listas atualizadas das vítimas 
mortais e dos seus locais de sepultamento; 

 Garantir uma eficaz recolha de informações que possibilite proceder, com a máxima rapidez 
e eficácia, à identificação dos cadáveres, nomeadamente no que respeita a: colheita de 
dados Post-mortem, colheita de dados Ante-mortem e cruzamento de dados Post-mortem/ 
Ante-mortem; 

 Assegurar a presença das Forças de Segurança nos locais onde decorrem operações de 
mortuária de forma a garantir a manutenção de perímetros de segurança; 

 Assegurar a integridade das zonas onde foram referenciados e recolhidos os cadáveres com 
vista a garantir a preservação de provas, a análise e recolha das mesmas; 

 Garantir a capacidade de transporte de cadáveres ou partes de cadáveres; 

 Providenciar, em articulação com a Área de Intervenção do Apoio Logístico às Forças de 
Intervenção, o fornecimento de sacos para cadáveres às forças empenhadas nas operações; 

 Garantir uma correta tramitação processual de entrega dos corpos identificados. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação: 

 
Instruções Específicas:  

 O chefe da Equipa Responsável pela Avaliação das Vítimas (ERAV) é o representante da 
GNR. O médico que integra a ERAV é enviado pela Autoridade de Saúde mas se tal não for 
possível, serão aceites quaisquer outros médicos desde que seja possível, ao chefe da ERAV, 
verificar a sua credenciação como tal; 

 Sendo localizado um corpo sem sinais de vida e sem tarja negra aposta, o médico da ERAV 
verificará o óbito e procederá à respetiva etiquetagem em colaboração com o elemento da 
PJ. Caso sejam detetados indícios de crime, o chefe da ERAV poderá solicitar exame por 
perito médico-legal, antes da remoção do cadáver para a ZRnM; 

 A aposição de tarja negra e de etiqueta numa vítima sob supervisão de um médico 
corresponde à verificação do óbito, devendo ser feito na triagem de emergência primária, 
sempre que possível; 

 A autorização de remoção de cadáveres, ou partes de cadáveres, do local onde foram 
inspecionados até à ZRnM, haja ou não haja suspeita de crime, cabe ao Ministério Público 
(MP) e é solicitada pelo chefe da ERAV; 

 A autorização do MP para remoção é transmitida mediante a identificação do elemento 
policial que chefia a ERAV, dia, hora e local da remoção, conferência do número total de 
cadáveres ou partes de cadáveres cuja remoção se solicita, com menção do número 
identificador daqueles em relação aos quais haja suspeita de crime; 
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 A autorização anterior é solicitada ao magistrado do MP designado ou integrado na 
estrutura municipal, ou, noutra estrutura onde esteja presente; 

 Compete à GNR promover a remoção dos cadáveres ou partes de cadáveres devidamente 
etiquetados e acondicionados em sacos apropriados (“body-bags”), também devidamente 
etiquetados, podendo para o efeito requisitar a colaboração de quaisquer entidades 
públicas ou privadas. Os Bombeiros mediante as suas disponibilidades, colaborarão nas 
operações de remoção dos cadáveres para as ZRnM e/ ou destas para os NecPro; 

 O INMLCF assegura a constituição das ZRnM e dos NecPro, que se poderão localizar em 
pavilhões gimnodesportivos, armazéns, ou outros previstos no PMEPC; 

 O MP autoriza a remoção dos cadáveres ou partes de cadáveres do local onde foram 
etiquetados para as ZRnM e destas para os NecPro, para realização, nestes, de autópsia 
médico-legal e demais procedimentos tendentes à identificação, estabelecimento de causa 
de morte e subsequente destino do corpo, de partes do corpo ou fragmentos anatómicos; 

 A identificação de cadáveres resulta exclusivamente de técnicas médico-legais e policiais, 
registadas em formulários próprios; 

 Relativamente a vítimas de nacionalidade estrangeira, será acionado no NecPro, o Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Unidade de Cooperação Internacional (UCI) da PJ, 
para obtenção de dados para a identificação das mesmas; 

 Aquando da ativação do plano, e tendo como missão a recolha de dados Ante-mortem, 
promover-se-á a ativação de um ou mais Centros de Recolha de Informação, conforme 
decisão do MP e sob responsabilidade da PJ e do INMLCF (estes centros irão recolher todos 
os dados Ante-mortem que depois serão conciliados com a informação Post-mortem); 

 Os cadáveres que se encontrem em Hospitais de Campanha ou Postos Médicos Avançados 
são encaminhados para a Zona de Reunião de Mortos e dos Necrotérios Provisórios 
desenrolando-se, a partir daí, os procedimentos previstos no fluxograma; 

 Os cadáveres e partes de cadáver que não forem entregues a pessoas com legitimidade 
para o requerer, podem ser conservados em frio ou inumados provisoriamente, se 
necessário em sepultura comum, assegurando-se a identificabilidade dos mesmos, até à 
posterior inumação ou cremação individual definitiva; 

 Para os cadáveres que se encontrem em estabelecimentos hospitalares e demais unidades 
de saúde e decorrentes do incidente, adotam-se os procedimentos habituais de validação 
de suspeita de crime, identificação de cadáver e de confirmação do óbito. Estes 
estabelecimentos constituem-se automaticamente como ZRnM pelo que, após 
cumprimento das formalidades legais internas e autorização do MP, o cadáver será 
transportado para o NecPro; 

 Para os cadáveres que se encontrem em estabelecimentos hospitalares e demais unidades 
de saúde mas que decorram de patologias anteriores ao incidente, adotam-se os 
procedimentos habituais de verificação do óbito e, após cumprimento das formalidades 
legais internas, o cadáver poderá ser libertado para a família; 
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 Compete à Câmara Municipal providenciar equipamento para os NecPro de acordo com 
indicações do INMLCF, designadamente o fornecimento de iluminação, macas com rodas, 
mesas de trabalho, sacos de transporte de cadáveres, pontos de água e energia; 

 Compete às entidades gestoras das ZRnM e dos NecPro fornecer ao MP a informação sobre 
vítimas falecidas, o qual a transmitirá à Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), 
incluindo dados sobre o número de mortes verificadas, de mortos identificados ou por 
identificar, bem como a informação sobre as estruturas organizativas instaladas para a 
intervenção nesses domínios. A transmissão e divulgação desta informação far-se-á com 
respeito pelo segredo de justiça, pelo segredo médico, pelo dever de reserva profissional e 
pelo princípio da necessidade de conhecer; 

 As necessidades de transporte de pessoas e equipamento serão supridas pela Área de 
Intervenção de Logística, de acordo com os meios disponíveis; 

 O apoio psicológico aos familiares das vítimas e elementos das equipas de intervenção será 
efetuado de acordo com os procedimentos definidos para as respetivas Áreas de 
Intervenção. 

 

 

Figura 41 - Zonas de Reunião de Mortos e dos Necrotérios Provisórios 
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Parte III - Inventários, Modelos e Listagens 
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1. Inventário de Meios e Recursos 

MEIOS DA AUTARQUIA 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Pesado de Passageiros 4 

Iveco Diesel 

Estaleiro da 
CMCV 

Iveco Diesel 
Volvo Diesel 
MAN Diesel 

Pesado (recolha RSU) 1 MAN Diesel 

Pesado de Mercadorias 3 
DAF Diesel 

Volvo (c/ grua) Diesel 
MAN Diesel 

Trator 5 

Ford Diesel 
Ford Diesel 
Ford Diesel 
Ford Diesel 
Ford Diesel 

Maquina de Rastos 1  Diesel 

Retroescavadora 2 
JCB Diesel 

CASE Diesel 
Varredora 1 Unieco Diesel 
Soprador 1  Gasolina 

Motosserra 1  Gasolina 
Empilhador c/ 2 lances 

(6m) 
1  Gás 

Joper Equipado com 
bomba de pressão 

1   

Dumper 1 
VN Astel Diesel 

VN Astel (c/ pá) Diesel 
Gerador (portátil) 1   

 

PARTICULAR - Aníbal Cavaco Anacleto 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator Borracheiro 2   
Rua Areias 
de Trás, n.º 
10 - Castro 

Verde 

Grade de Discos 1 Rebocável  
Grade de Mato 1 Rebocável  

Depósito de Água 1 
5.000 Litros/ 

Rebocável 
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Particular - António Correia de Brito Costa 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 4   
Monte do 

Salto 
Grade de Disco 2 Rebocável  

Depósito de Água 1 
6.000 Litros / 

Rebocável 
 

 

Particular - António F. Sobral R. Colaço 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 2   
Castro 
Verde 

Grade de Discos 1 Rebocável  

Depósito de Água 2 
3.000 e 6.000 

Litros/ Rebocável 
 

 

Particular - António João Marques Cavaco 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 1   

Monte da 
Piçarras 

Grade de Discos 1 Rebocável  
Charrua de 3 Discos 1 Rebocável  

Depósito de Água 2 
5.000 e 8.000 

Litros/ Rebocável 
 

Motosserra 1   

 

Particular - António F. Lúcio 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   

Rua Alecrim, 
n.º 1, 7780 

Castro Verde 

Grade de Discos 2 Rebocável  

Depósito de Água 2 
10.000 e 5.000 

Litros/ Rebocável 
 

Gerador 1 5,5 Kva/ Rebocável  
Motobomba 1 Móvel  

 

Particular - António Pereira 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 4   Cerro do 
Lírio, Castro 

Verde 
Grade de Disco 2 Rebocável  
Grade de Mato 1 Rebocável  
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Particular - António José Bogarim Lage 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   

Monte Freire, 
Castro Verde 

Grade de Disco 3   

Depósito de Água 2 
5.500 Litros/ 

Rebocável 
 

Bomba de Água 1 Móvel  
Motosserra 1 Móvel  

 

Particular - António M. Camacho Lampreia 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   
Rua Campo de 
Ourique, 17 - 
Castro Verde 

 

Grade de Disco 2 Rebocável  
Grade de Mato 1 Rebocável  

Depósito de Água 1 Móvel  
Motosserra 1   

 

Particular - António M. Guerreiro Camões 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 1   
Rua Nova 

Feira, n.º 11 - 
Entradas 

Caterpillar 1   
Gerador 1 Móvel  

Motosserra 1 Móvel  

 

Particular - João Alegre 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 1   Montes 
Grandes - 

Castro Verde 
Grade de Discos 1 Rebocável  

Motosserra 1 Móvel  

 

Particular - Diogo Sequeira Alves 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 2   
Rua Santa 

Bárbara, 81 - 
Castro Verde 

Grade de 24 Discos 1 Rebocável  
Grade de Mato 1 Rebocável  

Depósito de Água 1 
5.000 Litros/ 

Rebocável 
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Particular - Carlos F. Pereira Guerreiro 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 4   

Rua D. Afonso 
Henriques, 14 - 
Castro Verde 

Grade de Disco 2 Rebocável  
Grade de Mato 2 Rebocável  

Retroescavadora 1   

Depósito de Água 1 
7.500 Litros/ 

Rebocável 
 

Gerador 1 
Monofásico/ 

Trifásico/ Móvel 
 

Motobomba 1 Móvel  
Motosserra 2 Móvel  

 

Particular - Fábio Manuel da Silva Medeiros e Maria Fernanda da Silva Medeiros 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 2   

Monte da 
Chada, 
Piçarras 

Grade de Discos 3 Rebocável  
Grade de Mato 1 Rebocável  

Depósito de Água 1 
7.000 Litros/ 

Rebocável 
 

Gerador 3 Monofásico  
Motosserra 3   

 

Particular - Fernando José Celestino Rosa 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 1   Monte da 
Achada, 

Castro Verde 
Grade de 24 Discos 1 Rebocável  

 

Particular - Francisco Brito Colaço - Herdeiros 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 1   

Monte da 
Chaiça Velha 

Grade de Discos 1 Rebocável  

Depósito de Água 2 
5.000 Litros/ 

Rebocável 
 

Motobomba 2 Móvel  
Motosserra 2 Móvel  
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Particular - Joaquim Contreiras Pinto 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   

Rua da Escola, 
2, Castro 

Verde 

Grade de 24 Discos 1   

Depósito de Água 2 
5.500 e 3.000 Litros 

Rebocável 
 

Gerador 1 
Monofásico/ 

Trifásico 
 

Bomba de Água 2 1/1/2/ Móvel  
Motosserra 5 Móvel  

 

Particular - Joaquim R. Matos Guerreiro 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   
Rua do Poço, 

Entradas 
Grade de Discos 1 Rebocável  

Motosserra 2 Móvel  

 

Particular - José Maria Cristina 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 1   Rua Nova da 
Feira, 43 - 
Entradas Grade de Discos 1 Rebocável  

 

Particular - José Maria Gonçalves 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 2   

Rua Natália 
Correia, 1 - 

Castro Verde 

Grade de Disco 2 Rebocável  
Retroescavadora 1   

Depósito de Água 2 
5.000 e 8.000 

Litros/ Rebocável 
 

Bomba de Água 2 3"/ Móvel  

 

Particular - José Pereira Fortes 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 1   
Monte do 
Castelo, 
Entradas 

Grade de Discos 1 Rebocável  
Motobomba 1 1/1/2/ Móvel  
Motosserra 1 Móvel  
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Particular - José Jacinto Teresa Inácio 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   
Monte do 
Marguilho, 

Castro Verde 
 

Grade de Discos 3   

Depósito de Água 2 
5.000 e 7.500 

Litros/ Rebocável 
 

Gerador 2 Móvel  
Motosserra 4 Móvel  

 

Particular - Manuel Rocha Coelho 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 2   

Monte do 
Salto 

Grade de Discos 1 Rebocável  
Motor de Água 2 Móvel  

Depósito de Água 2 
5.000 Litros/ 

Rebocável 
 

 

Particular - Maria Augusta Balazar Romano Colaço 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   
Rua D. Afonso 
I, n.º 2 - Castro 

Verde 

Grade de 24 Discos 3 Rebocável  
Grade de Mato 1 Rebocável  

Depósito de Água 2 
5.000 Litros/ 

Rebocável 
 

 

Particular - Lar Jacinto Faleiro 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 4   

Rua da 
Liberdade, n.º 

2 - Castro 
Verde 

Grade de 28 Discos 2 Rebocável  
Motor de Rega 3 Rebocável  

Depósito de Água 2 
5.000 Litros/ 

Rebocável 
 

Gerador 2 
30 e 17,5 Kva/ 

Móvel 
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Particular - Miguel Brito S. Madeira 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   

Av. N. S. da 
Esperança - 

Castro Verde 
 

Grade de Discos 1   
Retroescavadora 1   
Bomba de Água 1 Móvel  

Depósito de Água 3 
2.000/ 4.000/ 
6.000 Litros/ 

Rebocável 
 

Motosserra 8 Móvel  

 

Prado de Castro Verde, Lda. 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 2   

Monte dos 
Gregórios - 

Castro Verde 

Retroescavadora 1   
Grade de 24 Discos 1 Rebocável  
Depósito de Água 2 Rebocável  

Niveladora 1   
Veiculo Pesado 

Mercadorias 
1 10 Toneladas  

 

Sociedade Agrícola Irmãos Guerreiro, Lda. 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 2   
Monte da 

Azinheira - São 
Marcos da 
Ataboeira 

Grade de Disco 2 Rebocável  

Depósito de Água 2 
5.000 e 8.000 

Litros/ Rebocável 
 

Motor de Rega 3 Móvel  
Motosserra 3 Móvel  

 

Particular - Venâncio das Dores Carvalho 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   Largo da 
Liberdade - 

Castro Verde Motosserra 1 Móvel  
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Sociedade Agrícola do Touris e Rolão 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   

Monte do 
Rolão 

 

Grade de Disco 2 Rebocável  
Grade de Mato 1 Rebocável  

Escavadora Giratória 1   
Bulldozer Caterpillar 1   

Depósito de Água 4 
+/- 40.000 Litros/ 

Rebocável 
 

Gerador 2 
7,5 e 30 Kva/ 

Rebocável 
 

 

Sociedade Agrícola do Grupo Herdade Rui Dias, Lda. 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 6   

Monte Rui  
Dias 

Grade de Disco 3 Rebocável  
Grade de Mato 1 Rebocável  

Depósito de Água 3 
10.000 (2) e 5.000 
Litros/ Rebocável 

 

Bomba de Água  1 Elétrica/ Móvel  
Motobomba 4 Móvel  

Motosserra 2 Móvel 
Elétrica/ 
Gasolina 

 

Sociedade Agrícola do Grupo Nídia Madeira e Filhos, Lda.  
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 3   

Largo da 
Igreja, 4 
Entradas 

Grade de Discos 2 Rebocável  
Grade de Mato 1 Rebocável  

Depósito de Água 2 
7.000 e 10.000 

Litros/ Rebocável 
 

Gerador 1 
Monofásico/ 

Trifásico/ Móvel 
 

Motosserra 1 Móvel  
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Sociedade Agrícola do Grupo Herdade da Barrigôa 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 4   

Rua Gago 
Coutinho, 6 - 
Castro Verde 

 

Grade de Disco 3 Rebocável  
Grade de Mato 1 Rebocável  

Charrua 5 Rebocável  

Depósito de Água 2 
5.000 Litros/ 

Rebocável 
 

Bomba de Água 2 Móvel  

 

Particular - Vasco Fernandes Canas Miranda 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 5 (1 de rastos)  

Monte dos 
Prazeres 

Grade de Discos 3 Rebocável  
Grade de Matos 2 Rebocável  

Depósito de Água 3 
20.000 (2) e 6.000 
Litros/ Rebocável 

 

Gerador 1 7 Kva/ Móvel  

 

Particular - Vítor Manuel Félix Simões 
Equipamento Quantidade Caraterísticas Combustível Localização 

Trator 5   

Monte dos 
Prazeres 

Grade de Disco 4 Rebocável  

Depósito de Água 1 
5.000 Litros/ 

Rebocável 
 

Gerador 2 
Monofásico/ 

Trifásico 
 

Motosserra 5 Móvel  
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2. Lista de Contactos 

CONTACTOS 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL 
TELEFONE 

/FAX 
CORREIO ELETRÓNICO 

Presidente da 
Câmara 

Francisco José 
Caldeira Duarte 

966 332 703 
286 320 700 
286 320 709 

geral@cm-castroverde.pt 

Vice-presidente 
António João 

Fernandes 
Colaço 

965 088 756 
286 320 700 
286 320 709 

antonio.colaco@cm-castroverde.pt 

Comandante 
dos Bombeiros 
Voluntários de 
Castro Verde 

Victor Silva 963 848 049 
286 320 020 
286 320 029 

bvcastroverde@sapo.pt 

Comandante do 
Posto da G.N.R 

Capitão Jorge 
Castelo 
Barbosa 

961 193 133 
286 660 050 
286 320 088 

ct.bja.dadv.pctv@gnr.pt 

Delegado (a) de 
Saúde 

    

Diretora do 
Centro de 

Saúde 

Dr.ª Olímpia 
Camacho 

968 122 104 286 320 140  

Instituto da 
Segurança 

Social - Serviço 
Local 

  286 320 230  

União das 
Freguesias de 

Castro Verde e 
Casável 

José de Brito 965 635 780 286 327 277  

Junta de 
Freguesia de 

Entradas 

António 
Jerónimo 

961 310 292 286 915 115  

Junta de 
Freguesia de 

São Marcos da 
Ataboeira 

Alexandra 
Batista Tomé 

965 638 731 286 923 162  

Junta de 
Freguesia de 

Santa Bárbara 
de Padrões 

Ana Luísa 
Fatana 

962 088 275 286 935 131  

Agrupamento 
de Escolas de 
Castro Verde 

Augusto 
Candeias 967 058 566 286 320 170  
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CONTACTOS (continuação) 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL TELEFONE 
/FAX CORREIO ELETRÓNICO 

Águas Públicas do 
Alentejo   284 101 100 

284 101 199 geral@aqda.pt 

Comando Distrital 
de Operações de 

Socorro 

Comandante Victor 
Cabrita 

 
SALOP 

961480435 
 
 

284 313 050 
284 313 054 

 
284 311 150 
284 323 765 

cdos.beja@provic.pt 
 

salop.beja@prociv.pt 

Infraestruturas de 
Portugal, S.A. 

Eng.º Luís Manuel 
de Castro Melo 967095355 284 311 460 

284 325 007 
drbja@estradasdeportugal.pt 

luis.melo@estradas.pt 

INMLCF   284 321 491 
284 321 493 GMLBeja@inml.mj.pt 

EDP - Energias de 
Portugal 

Eng.º Manuel 
Martins Catarrunas 938 543 723 284 005 059 

284 005 071 manuelmartins.catarrunas@edp.pt 

PT 
Eng.º Carlos 

Manuel Santo 
Loureiro 

969 080 949 284 500 640 carlos-m-loureiro@telecom.pt 

SEF   284 324 376 
284 321 534 del.beja@sef.pt 

ANACOM   217 211 000 
217 211 001 info@anacom.pt 

CCDRA Carlos Alexandre de 
Brito Vitorino Braga 937 572 759 266 740 300 

266 706 562 
expediente@ccdr-a.gov.pt 
carlos.braga@ccdr-a.gov.pt 

Centro Distrital de 
Segurança Social Maria Marques 962 504 034 284 312 700 

284 312 790 
cdssbeja@seg-social.pt 

fernanda.m.matias@seg-social.pt 
Fundação Joaquim 
António Franco e 

Seus Pais 
António José Banza 938 356 493 286 944 116  

Cruz Vermelha 
Portuguesa - 
Delegação de 
Castro Verde 

Maria José 
Guerreiro 964 805 687 286 322 112  

Lar Jacinto Faleiro António Paulino  286 328 676  

 

ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL TELEFONE 
/FAX CORREIO ELETRÓNICO 

Jornal Diário do 
Alentejo   

284 310 164 
284 310 165 
284 240 881 

jornal@diariodoalentejo.pt 

Jornal Correio da 
Manhã   266 743 792 

266 743 793  

Jornal de Noticias   213 187 500 
213 187 434  

Rádio Voz da 
Planície   284 311 330 

284 321 446 radio@vozdaplanicie.pt 

Rádio Castrense Fernando Cotovio 967 818 953 286 320 280 fernando.cotovio@radiocastrense.net 
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OPERADORES DE TRANSPORTES PÚBLICOS 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL TELEFONE /FAX CORREIO ELETRÓNICO 

Rodoviária do 
Alentejo (Beja) 

Cristina Maria 
Gomes Martins 

Valadas 
934 870 041 284 313 622 cristina.valadas@rodalentejo.pt 

 

EMPRESAS PRIVADAS 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL TELEFONE /FAX CORREIO ELETRÓNICO 

Somincor João Carrêlo  286 689 000 
286 683 289  

Cortiçol Joaquim Rosa 962 394 896 286 320 280  
Prado de Castro 

Verde Lda.   286 944335  

Sociedade Agrícola 
Irmãos Guerreiro   286 923 199  

Sociedade Agrícola 
do Touris e Rolão  966 222 048   

Sociedade Agrícola 
do Grupo Herdade 

Rui Dias Lda. 
 936 350 881 

936 763 687   

Sociedade Agrícola 
Nídia Madeira e 

Filhos, Lda. 
 917 609 018 

919 699 183   

Sociedade Agrícola 
do Grupo Herdade 

da Barrigôa 
 965 033 931   

 

OUTRAS ENTIDADES 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL TELEFONE /FAX CORREIO ELETRÓNICO 

Particulares 

Aníbal Cavaco 
Anacleto 933 755 651 286 328 403  

António Correia 
de Brito Costa 966 655 844   

António F. Sobral 
R. Colaço 912 257 263   

António João 
Marques Cavaco 962 917 161   

António F. Lúcio 964 539 813   

António Pereira  286 322 691  
António José 
Bogarim Lage 917 241 298 286 322 161  

António M. 
Camacho 
Lampreia 

917264 662   

António M. 
Guerreiro Camões  286 915 231  
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OUTRAS ENTIDADES 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL TELEFONE /FAX CORREIO ELETRÓNICO 

Particulares 

João Alegre  286 915 310  
Diogo Sequeira 

Alves  286 327 141  

Carlos F. Pereira 
Guerreiro 918 456 849   

Fábio Manuel da 
Silva Medeiros  286 328 298  

Fernando José 
Celestino Rosa  286 327 140  

Francisco Brito 
Colaço - 

Herdeiros 
965 241 613   

Joaquim 
Contreiras Pinto 962 638 358   

Joaquim R. Matos 
Guerreiro 965 545 918   

José Maria 
Cristina  286 915 400  

José Maria 
Gonçalves 962 608 559   

José Pereira 
Fortes  286 923 196  

José Jacinto 
Teresa Inácio  286 915 231  

Manuel Rocha 
Coelho  286 923 229  

Maria Augusta 
Balazar Romano 

Colaço 
   

Miguel Brito S. 
Madeira 969 059 806   

Venâncio das 
Dores Carvalho    

Vasco Fernandes 
Canas Miranda 917 528 438   

Vitor Manuel Félix 
Simões 967 044 876 286 322 751  

Herdade da 
Zambujeira 

Alfredo Barros 
Leite 

(proprietário) 
Paulo Costa 

(caseiro) 

 
 
 

919 102 552 

 barrosleite@autosolocoes.pt 
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3. Modelos 

MODELOS DE RELATÓRIOS 

Permitem aos órgãos de coordenação operacional e à direção e comando dos diversos agentes, 
entidades e organismos de cooperação avaliar a situação e a sua evolução, conferindo maior 
capacidade de controlo das situações. 

Para o efeito utilizar-se-ão: 

A) RELATÓRIO IMEDIATO DE SITUAÇÃO (RELIS) 

Este relatório engloba os dados fundamentais à avaliação da situação pela estrutura de comando 
e têm origem nas Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) e/ou Equipas de 
Avaliação Técnica (EAT). São transmitidos pela via de comunicação mais rápida e disponível 
podendo, atendendo às circunstâncias, ser verbais/ cara a cara. 

B) RELATÓRIO DE SITUAÇÃO GERAL (RELGER) 

Pode ter origem em qualquer escalão dos meios de intervenção ou do sistema de proteção civil e 
destinam-se aos escalões imediatamente superiores, sendo periódicos, com horário previamente 
estabelecido, ou por solicitação de entidades com competência para tal. Em regra devem ser 
escritos, podendo excecionalmente ser verbais e passados a escrito no mais curto espaço de 
tempo possível. 

C) RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ESPECIAL (RELESP) 

É solicitado pelo Diretor do Plano a qualquer entidade interveniente e destina-se a esclarecer 
pontos específicos ou setoriais da situação. 

D) RELATÓRIO FINAL 

Deve ser elaborado pelo Diretor do Plano e incluir uma descrição da situação de emergência 
ocorrida e das principais medidas adotadas, devendo também aí constar as principais lições 
aprendidas, incluindo os contributos para futuras revisões do Plano Municipal de Emergência de 
Proteção Civil. 
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RELATÓRIO  
 

 
1. Tipo de Relatório  2. Ocorrência 
RELIS   Relatório N.º / Data        /      / 
RELGER   Natureza  
RELESP   Localização Concelho Distrito 
    Castro Verde Beja 
 
3. Condições de Ocorrência 

Causas Prováveis 
 

Propagação da Ocorrência 
 

Área Afetada 
 

 
4. Meios Intervenientes nas Operações de Socorro e Salvamento 

Entidades 
N.º de 

Homens 
N.º de 

Veículos 
Número de Horas 

Observações 
1H 2H 3H 4H _H 

Bombeiros         
GNR         
PSP         
INEM         
Cruz Vermelha         
ICNF         
Câmara Municipal         
         
         
         
         
         
 
5. Número de Vítimas 

Mortos  Desaparecidos  
Feridos Graves  Feridos Leves  
Desalojados  Deslocados  
Evacuados  Soterrados  
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6. Danos em Edifícios 

Edifícios 
Tipo de Danos 

Observações 
Ligeiros Graves Destruídos 

Habitações     
Hospitais     
Escolas     
Edifícios Públicos     
Indústria     
Comércio     
Unidades Hoteleiras     
Centros de Saúde     
Património Histórico     
     
     
     
     
 
7. Danos em Vias de Comunicação 

Tipo de Via 
Tipo de Danos 

Observações 
Danificada Obstruída Destruída 

Autoestradas     
Estradas Nacionais     
Estradas Regionais     
Estradas Municipais     
Caminhos Municipais     
Pontes     
Viadutos     
Via Ferroviária     
     
     
     
 
8. Danos em Transportes 

Tipo de Transporte Danificados Destruídos Observações 
Ligeiro de Mercadorias    
Ligeiro de Passageiros    
Pesado de Mercadorias    
Motociclos    
Comboios    
Aeronaves    
Outros:    
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9. Danos nas Redes de Distribuição Básicas 

Rede 
Tipo de Danos 

Observações 
Danificada Interrompida Destruída 

Água     
Saneamento     
Elétrica     
Gás     
Outra:     
     
 
10. Danos nas Infraestruturas de Comunicações 

Comunicações 
Tipo de Danos 

Observações 
Danificada Interrompida Destruída 

Telefone por Cabo     
Telefone Móvel     
REPC     
ROB     
Rede Rádio da GNR     
Rede Rádio do INEM     
Rede Rádio da PSP     
Radioamadores     
Internet     
SIRESP     
Outra:     
     
     
 
11. Danos no Meio Ambiente 

Tipo de Zona Afetada Área (ha) Observações 
   
   
   
   
 
12. Disponibilidade de Transportes 

Tipo de Transporte 
Disponibilidade 

Observações 
Sim Não 

Autocarros de Passageiros    
Veículos de Mercadorias    
Outros:    
    
    



Câmara Municipal de Castro Verde 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL  131 

 

13. Disponibilidade das Redes de Distribuição Básicas 

Rede 
Disponibilidade 

Observações 
Sim Não 

Água    
Saneamento    
Elétrica    
Gás    
Outra:    
    
 
14. Disponibilidade das Infraestruturas de Comunicações 

Comunicações 
Disponibilidade 

Observações 
Sim Não 

Telefone por Cabo    
Telefone Móvel    
REPC    
ROB    
Rede Rádio da GNR    
Rede Rádio do INEM    
Rede Rádio da PSP    
Radioamadores    
Internet    
SIRESP    
Outra:    
 
15. Necessidades de Socorro/ Assistência Requerida 

Tipo de 
Socorro/Assistência 

Disponibilidade 
Observações 

Sim Não 
Assistência Médica    
Evacuação Médica    
Hospitais    
Centros de Saúde    
Postos de Socorro    
Postos de Triagem    
Alimentação/Água    
Abrigos    
Alojamento    
Vestuário    
Meios de Transporte    
Telecomunicações    
Equipamentos Especiais    
Apoio Psicológico/Social    
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16. Outros Danos 

 

 
17. Outras Necessidades 

 

 
18. Comentários Finais 

 

 
19. Responsável pela Elaboração do Relatório 

 
 
_________________________, ____ de _______________ de_______ 
 
 

_______________________________________________ 
(Responsável) 
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RELATÓRIO FINAL 
 

 
1. Localização da Ocorrência 
Tipo de Ocorrência  
Data  
Localização (Coordenadas) Distrito Concelho 
X: Y: Beja Castro Verde 
 
2. Condições de Ocorrência 

Causas Prováveis 
 

Propagação da Ocorrência 
 

Condições Meteorológicas 
 

 
3. Meios Intervenientes nas Operações de Socorro e Salvamento 

Entidades 
N.º de 

Homens 
N.º de 

Veículos 
Número de Horas 

Observações 
1H 2H 3H 4H _H 

Bombeiros         
GNR         
PSP         
INEM         
Cruz Vermelha         
ICNF         
Câmara Municipal         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
4. Número de Vítimas 

Mortos 
Feridos 
Ligeiros 

Feridos 
Graves 

Desalojados Desaparecidos Evacuados 
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5. Danos em Edifícios 

Edifícios 
Tipo de Danos 

Observações 
Ligeiros Graves Destruídos 

Habitações     
Hospitais     
Escolas     
Edifícios Públicos     
Indústria     
Comércio     
Hotéis     
Centros de Saúde     
Património Histórico     
     
     
     
 
6. Danos em Vias de Comunicação 

Tipo de Via 
Tipo de Danos 

Observações 
Danificada Obstruída Destruída 

Autoestradas     
Estradas Nacionais     
Estradas Regionais     
Estradas Municipais     
Caminhos Municipais     
Pontes     
Viadutos     
Via Ferroviária     
     
     
 
7. Danos em Transportes 

Tipo de Transporte Danificados Destruídos Observações 
Ligeiro de Mercadorias    
Ligeiro de Passageiros    
Pesado de Mercadorias    
Pesado de Passageiros    
Motociclos    
Comboios    
Metro    
Aeronaves    
Barcos    
Outros:    
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8. Danos nas Redes de Distribuição Básicas 

Rede 
Tipo de Danos 

Observações 
Danificada Interrompida Destruída 

Água     
Saneamento     
Elétrica     
Gás     
Outra:     
     
     
     
 
9. Danos nas Infraestruturas de Comunicações 

Comunicações 
Tipo de Danos 

Observações 
Danificada Interrompida Destruída 

Telefone por Cabo     
Telefone Móvel     
REPC     
ROB     
Rede Rádio da GNR     
Rede Rádio do INEM     
Rede Rádio da PSP     
Radioamadores     
Internet     
SIRESP     
Outra:     
     
     
     
 
10. Danos no Meio Ambiente 

Tipo de Zona Afetada Área (ha) Observações 
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11. Necessidades de Socorro/ Assistência Requerida 

Tipo de 
Socorro/Assistência 

Disponibilidade 
Observações 

Sim Não 
Assistência Médica    
Evacuação Médica    
Hospitais    
Centros de Saúde    
Postos de Socorro    
Postos de Triagem    
Alimentação/Água    
Abrigos    
Alojamento    
Vestuário    
Meios de Transporte    
Telecomunicações    
Equipamentos Especiais    
Apoio Psicológico/Social    
Outro:    
 
12. Apreciação Global das Operações e da Organização 

Descrição Pontos Fortes 

Articulação dos Agentes de 
Proteção Civil 

 
 
 

 
Logística 
 

 

 
Comunicações 
 

 

 
Outros: 
 

 

 
Outros: 
 

 

 
Outros: 
 

 

 
Outros: 
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Descrição Pontos Fracos 

Articulação dos Agentes de 
Proteção Civil 

 
 
 

 
Logística 
 

 

 
Comunicações 
 

 

 
Outros: 
 

 

 
Outros: 
 

 

 
Descrição Sugestões 

Articulação dos Agentes de 
Proteção Civil 

 
 
 

 
Logística 
 

 

 
Comunicações 
 

 

 
Outros: 
 

 

 
Outros: 
 

 

 
13. Ações de Reabilitação e Estimativa de Custos 

Ação de Reabilitação Custos (€) 
  
  
  
  
  
  

Total  
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14. Comentários Finais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Responsável pela Elaboração do Relatório 

 
_________________________, ____ de _______________ de_______ 
 
 

_______________________________________________ 
(Responsável) 
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REQUISIÇÃO DE MEIOS E BENS DE CONSUMO 
 

 
1. Entidade Requisitante 
Entidade  
Nome do Requisitante  
Data  Hora  
 
2. Entidade Fornecedora 

Entidade  
Morada  
Telefone  Fax  
Telemóvel  E-mail  
 
3. Requisição 

 
Produtos   Serviços   Equipamentos  
 

Designação Código Quantidade Finalidade 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
4. Responsável pela Elaboração da Requisição 

 
 
_________________________, ____ de _______________ de_______ 
 
 

_______________________________________________ 
(Responsável) 
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MODELOS DE COMUNICADOS 

Os comunicados para a divulgação pública de avisos e medidas de autoproteção podem efetuar-
se diretamente à população ou através dos meios de comunicação social. A sua divulgação poderá 
desenrolar-se na fase de pré emergência (sensibilização à população para a construção de uma 
cultura de prevenção e adoção de medidas de autoproteção) ou, já na fase de emergência 
(informação sobre a situação, evolução previsível, e adoção das respetivas medidas). 

Os comunicados seguirão os seguintes modelos:  
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4. Lista de Distribuição do Plano 

Agrupamento de Escolas de Castro Verde 
Autoridade de Saúde Concelhia 
Autoridade Nacional de Comunicações 
Bombeiros Voluntários de Castro Verde 
Centro de Saúde de Castro Verde 
Centro Distrital de Segurança Social 
Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Castro Verde 
EDP - Energias de Portugal 
Guarda Nacional Republicana de Castro Verde 
Infraestruturas de Portugal, S.A.  
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
Instituto da Segurança Social - Serviço Local 
Instituto Nacional de Emergência Médica 
Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 
Junta de  Freguesia de Entradas 
Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões 
Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira 
Ministério Público 
Operadores de Transportes Públicos 
Polícia Judiciária 
Portugal Telecom (PT) e Operadores de Redes Móveis 
Rádio Castrense 
Redes Energéticas Nacionais (REN) 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
União das Freguesias de Castro Verde e Casével 
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Anexos 
Anexo I - Cartografia de Suporte às Operações de Emergência de 
Proteção Civil 

A cartografia produzida seguiu as orientações do guia Metodológico para a Produção de 
Cartografia de Risco e para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica de Base Municipal 
(ANPC). 

A informação geográfica que sustenta o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 
Castro Verde encontra-se disponível em formato digital (CD) e pode ser visualizada, editada e 
atualizada com recurso a um Sistema de Informação Geográfica. 

Toda a cartografia, apresentada de seguida, encontra-se inserida no corpo do texto de modo a 
facilitar a análise dos riscos. 
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Anexo II - Programa de Medidas a Implementar para a Prevenção 
e Mitigação dos Riscos Identificados e para a Garantia da 
Manutenção da Operacionalidade do Plano 
Mitigar o impacto das catástrofes, pressupõe o reconhecimento/  identificação dos perigos e 
áreas de suscetibilidade à ameaça, a identificação dos fatores que contribuem para as 
vulnerabilidades presentes, bem como a consideração da capacidade de adaptação que as 
comunidades vão desenvolvendo face às situações presentes, devendo esta compreender os 
mecanismos de resposta já implementados. Neste sentido, identifica-se nos pontos que se 
seguem: 

 Medidas gerais de prevenção e mitigação dos riscos a serem implementadas por agentes 
de proteção civil e/ ou organismos e entidades de apoio; 

 Medidas específicas de prevenção e mitigação para cada um dos principais riscos 
identificados no Ponto I.3. 

 

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

Importa ter em conta nas estratégias de mitigação de carácter geral: 

 As que decorrem da lei de bases de proteção civil, como são o direito à informação e 
formação dos cidadãos, de acordo com a qual os cidadãos têm direito à informação sobre 
os riscos a que estão sujeitos, bem como sobre as medidas adotadas e a adotar de modo 
a minimizar os efeitos de acidente grave ou catástrofe; 

 As ações tendentes à atualização das bases de dados de ocorrências para uma 
permanente atualização dos níveis de risco e das áreas de suscetibilidade bem como à 
manutenção do inventário atualizado de meios materiais e humanos que poderão ser 
ativados em caso de emergência; 

 A articulação com os instrumentos de gestão territorial, complementando as estratégias 
ali definidas para a diminuição das vulnerabilidades e para a minimização dos riscos 
identificados; 

 A promoção da realização de exercícios nos diferentes níveis e auxiliar na definição das 
áreas de intervenção a avaliar; 

 A maximização da eficiência das ações de socorro promovendo a realização de planos de 
emergência concisos e centrados nas componentes operacionais (potenciar a eficiente 
gestão de recursos disponíveis); 

 A aquisição de equipamentos de apoio (por exemplo para estabilização de infraestruturas 
e de apoio à remoção de pessoas sob escombros). 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

a) Movimentos de Vertente 

 Efetuar uma monitorização contínua das vertentes - o acompanhamento das áreas de 
risco permite perspetivar possíveis ocorrências face aos sinais de eventuais alterações nas 
vertentes. 

 Reflorestar as vertentes - a cobertura vegetal desempenha um papel fundamental na 
estabilização das vertentes uma vez que ajuda a fixar o solo. A introdução de vegetação 
de crescimento rápido irá precaver e até diminuir a possibilidade de movimentos de 
vertente. 

 Controlar a drenagem - o controlo da drenagem ajuda a evitar que a água se acumule nas 
vertentes  ou que a mesma atinja grandes velocidades, o que permite controlar a 
saturação de água no solo e os processos de erosão que dão origem aos movimentos de 
massa. 

 Reformular a ocupação do território - a proibição e/ ou restrição de ocupação de áreas 
com um elevado potencial à ocorrência de movimentos de massa deve ser uma premissa 
no planeamento e ordenamento do território concelhio. 

 Construir muros de retenção - os muros de suporte com sistemas de drenagem eficazes 
reduzem a probabilidade de movimentos de massa. A utilização deste tipo de obra de 
engenharia tem demonstrado bons resultados no controlo de movimentos de massa. 

 Aplicação de redes de proteção - as redes de proteção impedem a queda de blocos e 
pequenos fragmentos de rocha, pelo que a sua utilização é uma mais valia para a 
mitigação e prevenção deste tipo de risco. 

 Evitar cortes nas vertentes - qualquer intervenção e alteração na dinâmica natural das 
vertentes pode levar à destabilização das vertentes. Neste sentido deve-se evitar 
qualquer tipo de intervenção que influencie a estabilidade das vertentes. No entanto caso 
seja necessário efetuar algum tipo de intervenção em vertentes, devem ser acauteladas 
todas as condições de segurança e estabilização das mesmas para evitar futuros 
movimentos de massa. 

 Evitar o aumento de carga nas vertentes com grandes pendores - o aumento da pressão 
no topo das vertentes pode acelerar os processos de erosão pelo que poderá levar à 
ocorrência de movimentos de massa. 

 Pregagens - em algumas situações efetuar pregagens para a fixação de camadas ao nível 
rochoso é uma solução bastante eficaz e redutora de ocorrência de movimentos de massa 
e queda de blocos. 

 Estabilização de taludes - a utilização de taludes permite recompor artificialmente as 
condições topográficas e permite estabilizar as encostas. 
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b) Cheias e Inundações 

 Limpeza e desobstrução de sumidouros, valetas e canais de escoamento - a limpeza de 
qualquer canal de escoamento impede a acumulação de águas pluviais. Periodicamente 
deverá proceder-se à limpeza destes canais de modo a evitar complicações caso ocorra 
precipitação intensa e/ ou prolongada. 

 Proibição e restrição de construções em áreas de risco - a urbanização em áreas de risco 
de cheias e inundações deve ser restringida de modo a evitar complicações caso este tipo 
de risco ocorra. Daí a necessidade de uma atenção particular na delimitação de zonas non 
aedificandi, ou com limitações no tipo de edificações autorizadas, de forma a reduzir ao 
mínimo os riscos destes fenómenos naturais. 

 Reflorestação das áreas ardidas - as áreas ardidas têm pouca capacidade de retenção de 
águas pluviais devido à ausência de vegetação. A reflorestação destas áreas ajuda a 
proteger o solo da erosão hídrica e permite um escoamento de águas mais eficaz para o 
subsolo ao mesmo tempo que ajuda a evitar que os materiais soltos do solo sejam 
arrastados para as linhas de água. 

 Monitorização das linhas de água - a monitorização regular dos cursos de água permite 
detetar situações que possam levar à obstrução das mesmas, pelo que deverão ser feitas 
com alguma periodicidade inspeções que permitam detetar zonas saturadas de materiais 
sintéticos decorrentes da poluição das linhas de água e zonas saturadas com materiais 
provenientes da biomassa da floresta. 

 Construção de barragens e diques - as barragens e os diques permitem regularizar o 
caudal dos cursos de água atenuando a amplitude entre caudais máximos e mínimos. A 
utilização destas obras de engenharia tem demonstrado excelentes resultados ao longo 
dos anos, sendo um dos principais métodos utilizados na prevenção de cheias e 
inundações. 

 Aumentar as áreas de prado e floresta ao longo das margens - as áreas de floresta e de 
prado favorecem a infiltração da água no solo. Sendo esta solução um método natural 
com um grau de eficácia bastante satisfatório, a sua utilização torna-se menos agressiva 
do que obras de engenharia. 

 Realizar ações de sensibilização - especialmente nas zonas sensíveis, tendo em vista 
difundir procedimentos que deverão ser adotadas pela população após a receção de 
avisos por parte da proteção civil. 

 

c) Sismos 

 Construções novas - aplicação do regulamento de mecanismos de controlo do processo 
construtivo e da qualidade sísmica e utilização de novos materiais e componentes para 
isolamento sísmico e dissipação de energia. 
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 Construções antigas - utilização de novas técnicas de reparação e reforço dos incentivos à 
reparação e reforço, evitar que a reparação e o reforço sejam deficientemente projetados 
e executados. 

 Prevenção - melhorar a resiliência de indivíduos e organizações. 

 Planeamento - melhorar resposta face à ocorrência de um sismo (estudos, avaliações e 
planos). 

 Informar, formar e educar a população - sensibilizar a população para as necessidade de 
adotarem medidas de autoproteção. 

 

d) Secas 

 Transmitir informações à população - face aos fenómenos climáticos extremos é 
fundamental transmitir às populações as possíveis complicações que possam surgir face a 
esse evento e de que forma é que estas se podem proteger. 

 Disponibilizar - informação sobre locais de abastecimento de água potável e métodos 
para purificação da água em pontos de água não potável.  

 Definir procedimentos de controlo da quantidade de água consumida - por exemplo 
corte de água em períodos específicos do dia, medidas a serem adotadas/ difundidas pela 
população. 

 Proceder a transvazes - caso necessário a partir de autotanques dos Bombeiros 
Voluntários de Castro Verde para abastecimento de reservatórios ou mesmo através de 
abastecimento direto às populações. 

 

e) Ondas de Calor 

f) Previsão e monitorização das condições meteorológicas - a monitorização do estado do 
tempo permite perspetivar fenómenos meteorológicos adversos e alertar a população para os 
eventuais riscos face a esse tipo de fenómeno. 

g) Monitorizar o estado de saúde da população - os fenómenos climáticos extremos (ondas de 
calor) podem prejudicar a saúde das populações. A monitorização do estado de saúde das 
mesmas permite prevenir eventuais complicações de saúde evitando deste modo a 
necessidade de hospitalização de um grande número de pessoas. 

h) Transmitir informações à população - face aos fenómenos climáticos extremos é 
fundamental transmitir às populações as possíveis complicações que possam surgir face a 
esse evento e de que forma é que estas se podem proteger. 
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i) Vagas de Frio 

 Previsão e monitorização das condições meteorológicas - a monitorização do estado do 
tempo permite perspetivar fenómenos meteorológicos adversos e alertar a população 
para os eventuais riscos face a esse tipo de fenómeno. 

 Monitorizar o estado de saúde da população - os fenómenos climáticos extremos (vagas 
de frio) podem prejudicar a saúde das populações. A monitorização do estado de saúde 
das mesmas permite prevenir eventuais complicações de saúde evitando deste modo a 
necessidade de hospitalização de um grande número de pessoas. 

 Transmitir informações à população - face aos fenómenos climáticos extremos é 
fundamental transmitir às populações as possíveis complicações que possam surgir face a 
esse evento e de que forma é que estas se podem proteger. 

 Acompanhar a população sem-abrigo - face a vagas de frio deverá proceder-se ao 
acompanhamento da população sem-abrigo de modo a conhecer a sua localização e 
divulgar procedimentos a seguir. 

 

j) Acidentes Rodoviários 

 Promover a melhoria contínua dos processos de avaliação das causas dos acidentes - de 
modo a identificar com rigor as áreas onde se deverá atuar prioritariamente. 

 Intervenções corretivas na rede viária - a correção de determinados eixos viários e de 
determinados pontos críticos, bem como a conservação e manutenção dos pisos 
contribuem para a redução dos acidentes rodoviários. 

 Enquadramento legal e fiscalização - a fiscalização tem um efeito persuasivo nos 
condutores, bem como a aplicação de coimas e sanções aos infratores. A fiscalização e o 
cumprimento do código da estrada são essenciais para a segurança dos cidadãos e demais 
utentes que utilizam as infraestruturas rodoviárias. 

 Informar, formar e educar a população - sensibilizar a população para o cumprimento do 
código da estrada e para as consequências negativas das práticas inadequadas podem 
levar à diminuição do número de acidentes rodoviários. Através de campanhas agressivas 
que demonstrem aos condutores os efeitos desastrosos de uma condução descuidada, 
podemos levar os condutores à mudança de comportamentos nas estradas. 

 Realizar exercícios de emergência - analisar a sua eficácia e eficiência e identificar 
constrangimentos operacionais. 
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k) Acidentes Ferroviários 

 Promover a realização de simulacros - envolvendo a ativação dos planos específicos da 
CP e a IP, S.A. e sua articulação com os Agentes de Proteção Civil, Organismos e Entidades 
de Apoio. 

 Acompanhar a evolução ao nível da tipologia das linhas - Troços de via única e de via 
múltipla, tipologia e localização de passagens de nível. 

 Promover a melhoria contínua dos processos de avaliação das causas dos acidentes - de 
modo a identificar com rigor as áreas onde se deverá atuar prioritariamente. 

 

l) Acidentes no Transporte Terrestre de Mercadorias Perigosas 

 Restrições à circulação de veículos - existem restrições fixadas por lei à circulação de 
veículos de transporte de mercadorias perigosas. No entanto as Autarquias têm poder 
para estabelecer restrições especiais à circulação deste tipo de veículos. Neste sentido, 
devem ser impostas restrições, de carácter permanente ou temporário no centro da 
cidade e nos principais aglomerados urbanos de Castro Verde, à circulação de veículos de 
transporte de mercadorias perigosas de forma a prevenir eventuais acidentes. Deve ser 
colocada sinalização para informar os condutores desse tipo de veículos e quais as 
alternativas e restrições a que estão sujeitos.  

 Estabelecer corredores preferenciais - devem ser estabelecidos corredores preferenciais 
destinados à circulação de mercadorias perigosas, de modo a aumentar a segurança de 
pessoas e bens. 

 Faixas de segurança - criação de faixas de segurança ao longo das vias destinadas à 
passagem de mercadorias perigosas, restringindo a sua densidade populacional. 

 Técnicas de intervenção adequadas às ações de socorro - os acidentes com mercadorias 
perigosas devem ser intervencionados de forma eficiente de modo a minimizar os 
impactos dos mesmos. 

 Promover ações de formação ao corpo de bombeiros - relativamente aos procedimentos 
a serem adotados em caso de acidente envolvendo diferentes tipos de matérias 
perigosas. 

 Realização periódica de exercícios de emergência - relativos a acidentes no transporte 
terrestre de mercadorias perigosas. 
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m)  Colapso de Estruturas 

 Avaliação da segurança - a prevenção de colapso de estruturas consiste em 
procedimentos que se deveriam efetuar com regularidade com o intuito de se verificar a 
segurança da estrutura. A prevenção deste tipo de risco de acidentes pode ajudar a salvar 
vidas. 

 Reparação/ reforço - as deficiências existentes nos edifícios devem ser colmatadas com 
obras de recuperação e reforço dos mesmos para evitar o colapso. 

 Demolição - caso não seja possível recuperar a estrutura deve-se proceder à demolição 
da mesma para evitar acidentes. 

 Proibição de construção - a construção de edifícios e estruturas deve ser interdita em 
áreas suscetíveis à ação das ondas de inundação, provenientes de rotura total ou parcial 
de barragens. 

 Garantir a existência de planos prévios de intervenção  - em todas as vias com túneis, 
viadutos e pontes de modo a estabelecerem-se os procedimentos de intervenção em caso 
de colapso (meios a mobilizar e procedimentos a adotar).  

 

n) Acidentes Industriais 

 Formação e educação para a segurança - a realização de campanhas de sensibilização e 
ações de formação na área de segurança contra incêndios levam à adoção de medidas de 
proteção por parte dos cidadãos e por parte das entidades empregadoras. Neste ponto, 
torna-se importante incutir uma cultura de prevenção e segurança à população-alvo. 

 Engenharia de segurança - a forma de conceção, construção e utilização de edifícios pode  
influenciar na ocorrência e/ ou na maior ou menor resistência dos mesmos face ao fogo. A 
adoção de medidas de engenharia de segurança influi na probabilidade de ocorrência de 
incêndio e na diminuição da dimensão do mesmo. 

 Investigação das ocorrências - a investigação das ocorrências permite adquirir 
conhecimentos que posteriormente serão úteis para prevenir novas ocorrências. Neste 
sentido, o estudo das causas de ignição e a forma como o incêndio progrediu podem 
fornecer respostas para uma prevenção futura mais eficaz. 

 Fiscalizações de segurança - as fiscalizações periódicas aos edifícios para comprovar a 
implementação de medidas de prevenção e proteção do risco de incêndio garantem a 
atualização e o cumprimento das normas básicas de segurança. 

 Planeamento de emergência - o sucesso das medidas de intervenção só será eficaz caso 
exista uma cultura de planeamento prévio que estabeleça os procedimentos a adotar em 
caso de emergência. 
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o) Incêndios Urbanos 

 Formação e educação para a segurança - a realização de campanhas de sensibilização e 
ações de formação na área de segurança contra incêndios levam à adoção de medidas de 
proteção por parte dos cidadãos. Neste ponto, torna-se importante incutir uma cultura de 
prevenção e segurança à população-alvo. 

 Engenharia de segurança - a forma de conceção, construção e utilização de edifícios pode  
influenciar na ocorrência e/ ou na maior ou menor resistência dos mesmos face ao fogo. A 
adoção de medidas de engenharia de segurança influi na probabilidade de ocorrência de 
incêndio e na diminuição da dimensão do mesmo. 

 Investigação das ocorrências - a investigação das ocorrências permite adquirir 
conhecimentos que posteriormente serão úteis para prevenir novas ocorrências. Neste 
sentido, o estudo das causas de ignição e a forma como o incêndio progrediu podem 
fornecer respostas para uma prevenção futura mais eficaz. 

 Fiscalizações de segurança - as fiscalizações periódicas aos edifícios para comprovar a 
implementação de medidas de prevenção e proteção do risco de incêndio garantem a 
atualização e o cumprimento das normas básicas de segurança. 

 Planeamento de emergência - o sucesso das medidas de intervenção só será eficaz caso 
exista uma cultura de planeamento prévio que estabeleça os procedimentos a adotar em 
caso de emergência. 

 Avaliação da segurança - a prevenção de colapso de estruturas consiste em 
procedimentos que se deveriam efetuar com regularidade com o intuito de se verificar a 
segurança da estrutura. A prevenção deste tipo de risco de acidentes pode ajudar a salvar 
vidas. 

 Reparação/ reforço - as deficiências existentes nos edifícios devem ser colmatadas com 
obras de recuperação e reforço dos mesmos para evitar o colapso. 

 Demolição - caso não seja possível recuperar a estrutura deve-se proceder à demolição 
da mesma para evitar acidentes. 

 

p) Incêndios Florestais 

 Implantação de pontos de água - a construção de novos pontos de água localizados em 
zonas estratégicas e a beneficiação de alguns pontos já existentes irá facilitar a 
intervenção e o abastecimento dos meios de combate a incêndios. 

 Silvicultura preventiva - estão estudadas várias técnicas de silvicultura preventiva de 
modo a alterar a estrutura da massa florestal e consequentemente dificultar a 
propagação do fogo. Devem ser utilizadas algumas técnicas como: limpeza de matos e 
redução do material combustível; construção de aceiros; utilização de fogo controlado; 
poda e desbaste; compactação do combustível. 
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 Criação de sistemas de vigilância - a deteção precoce dos incêndios é importante, por 
isso importa reforçar os meios de vigilância com mais pontos de vigia, mais 
patrulhamento e se possível utilizar sistemas automáticos de deteção. 

 Construção e manutenção de caminhos florestais - os caminhos florestais têm duas 
funcionalidades: funcionam como acesso dos meios terrestres de combate a incêndios e 
como corta fogos. A manutenção dos caminhos existentes e a construção de novos 
caminhos irão influenciar positivamente o combate aos incêndios. 

 Criação de faixas de descontinuidade ao longo das redes viárias e dos aglomerados 
populacionais - a diminuição da carga de combustível  e o aumento da descontinuidade 
vertical e horizontal dos povoamentos florestais minimizam a ignição e propagação do 
fogo. 

 Ações de sensibilização - sensibilizar e alertar a população sobre a importância da 
floresta, bem como informar a população sobre o modo como estes devem intervir nas 
suas propriedades florestais são ações que têm revelado alguns efeitos positivos. 

 

q) Degradação e Contaminação de Aquíferos e de Águas Superficiais 

 Restrições à circulação de veículos - existem restrições fixadas por lei à circulação de 
veículos de transporte de mercadorias perigosas. No entanto as Autarquias têm poder 
para estabelecer restrições especiais à circulação deste tipo de veículos. Neste sentido, 
devem ser impostas restrições, de carácter permanente ou temporário nos aglomerados 
populacionais de Castro Verde, à circulação de veículos de transporte de mercadorias 
perigosas de forma a prevenir eventuais acidentes. Deve ser colocada sinalização para 
informar os condutores desse tipo de veículos e quais as alternativas e restrições a que 
estão sujeitos.  

 Estabelecer corredores preferenciais - devem ser estabelecidos corredores preferenciais 
destinados à circulação de mercadorias perigosas, de modo a aumentar a segurança de 
pessoas e bens. 

 Faixas de segurança - criação de faixas de segurança ao longo das vias destinadas à 
passagem de mercadorias perigosas, restringindo a sua densidade populacional. 

 Técnicas de intervenção adequadas às ações de socorro - os acidentes com mercadorias 
perigosas devem ser intervencionados de forma eficiente de modo a minimizar os 
impactos dos mesmos. 

 Contenção de áreas afetadas - criação de faixas de contenção de áreas afetadas e limpeza 
de áreas contaminadas. 
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Anexo III - Frequências, Canais e Indicativos da Rede Rádio 

 

Composição da Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC): 

 2 estações repetidoras correspondentes a 2 canais semi-duplex (banda alta VHF): 

  Tx Rx TpTx TpTx 
PC Mendro - Canal 021 168.8875 173.4875 146.2 146.2 

PC Alcaria Ruiva - Canal 022 168.9125 173.5125 203.5 203.5 

 

Composição da ROB: 

 Coordenação Distrital - 3 estações repetidoras correspondentes a 3 canais semi-duplex: 

 Tx Rx TpTx TpTx 
B Alcaria Ruiva - Canal 026 168.4500 173.0500 131.8 131.8 

B Mendro - Canal 027 168.5625 173.1625 107.2 107.2 
B Foia - Canal 028 168.4375 173.0375 131.8 131.8 

 Comando: 3 canais em modo simplex, que no Teatro de Operações (TO) asseguram a ligação 
entre o Posto de Comando Operacional (PCO), as Frentes, as Divisões e as Zonas de 
Concentração e Reserva (ZCR): 

   Tx Rx TpTx TpTx 

Canal 208 

Comando 

C01 152.7125 152.7125 110.9 110.9 

Canal 209 C02 152.7250 152.7250 110.9 110.9 

Canal 210 C03 152.7375 152.7375 110.9 110.9 

 Tática: 5 canais em modo simplex, que no Teatro de Operações (TO) asseguram a ligação 
entre as Divisões e os Grupos de Combate e/ ou Veículos Operacionais Isolados: 

   Tx Rx TpTx TpTx 

Canal 211 

Tática 

T01 152.9250 152.9250 110.9 110.9 

Canal 212 T02 152.9375 152.9375 110.9 110.9 

Canal 213 T03 152.9500 150.9500 110.9 110.9 

Canal 214 T04 152.9625 152.9625 110.9 110.9 

Canal 215 T05 152.9750 152.9750 110.9 110.9 
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 Manobra: 7 canais em modo simplex, que no Teatro de operações (TO) asseguram a ligação 
entre os Grupos de Combate, os Veículos Operacionais e as respetivas equipas: 

   Tx Rx TpTx TpTx 

Canal 201 

Manobra 

M01 152.5875 152.5875 110.9 110.9 

Canal 202 M02 152.6000 152.6000 110.9 110.9 

Canal 203 M03 152.6125 152.6125 110.9 110.9 

Canal 204 M04 152.6250 152.6250 110.9 110.9 

Canal 205 M05 152.6750 152.6750 110.9 110.9 

Canal 206 M06 152.6875 152.6875 110.9 110.9 

Canal 207 M07 152.7000 152.7000 110.9 110.9 

 

Indicativos da Rede de Rádio do Município de Castro Verde: 
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