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3. Organização
3.1. Infraestruturas de relevância operacional
A. No quadro seguinte encontram-se sintetizadas as principais infraestruturas de relevância operacional
agrupadas por tipologia:
Quadro 13 – Infraestruturas de relevância operacional

Classe
Rede viária (corredores de
emergência)
Telecomunicações
Abastecimento de água

Eletricidade e Gás

Combustíveis
Património

Instalações dos APC

Hospitais e Centros de
Saúde

Outras infraestruturas
(ZCAP, ZCI, Postos de
Triagem Intermédia, ZRnM,
NecPro)

Infraestrutura
IP9 ; IC5 ; ER 310 ; EN101 ; EN105 ; EN106 ; EN205; EN206 ; EN207; Circular
Urbana de Guimarães ; Circular Urbana das Taipas; Via Intermunicipal
89 antenas de comunicações móveis
Estação de Tratamento de Água (ETA) de ST.ª Eufémia de Prazins;
Sistema de minas da Penha;
64 Reservatórios de água.
Linha 400 kV
Linha 150 kV
Linha 60 kV
Rede de distribuição de gás natural
39 Postos de Abastecimento de Combustível
Centro Histórico património Mundial da Humanidade e zona tampão;
Paço dos Duques de Braganças;
Castelo de Guimarães.
– Bombeiros Voluntários de Guimarães; Bombeiros Voluntários das Caldas das
Taipas
- PSP: Divisão Policial de Guimarães
– GNR: Posto Territorial de Guimarães e das Caldas das Taipas
– Cruz Vermelha Portuguesa/Delegação de Guimarães
– Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães
– Centro de Saúde Professor Arnaldo Sampaio – Guimarães; Centro de Saúde
das Taipas; Centro de Saúde da Amorosa
ZCAP: Pavilhão Multiusos de Guimarães
ZCI: Edifícios das Juntas de Freguesia
Postos de Triagem Intermédia: Centro de Saúde Professor Arnaldo Sampaio;
Centro de Saúde das Taipas; Extensão de Saúde de Briteiros; Extensão de
Saúde de São Torcato; Extensão de Saúde Serzedelo
ZRnM: Pavilhões da EB 23 de Creixomil, EB 23 de Urgezes, EB 23 de Pevidém,
EB 23 de Moreira de Cónegos, Ronfe, Souto Santa Maria, Fermentões
NecPro: Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães

3.2. Zonas de intervenção
A. A delimitação das ZI (áreas com configuração e amplitude variáveis e adaptadas às circunstâncias e
tipo de ocorrência) é a seguinte (artigo 3.º, do Despacho n.º 3317-A/2018, de 3 de abril):


Zona de Sinistro (ZS) – É a área na qual se desenvolve a ocorrência, de acesso restrito, onde se
encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta e com missão atribuída, sob
a responsabilidade do COS.

Câmara Municipal de Guimarães

53

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Guimarães
Zona de apoio (ZA) – É uma zona adjacente à ZS, de acesso condicionado, onde se concentram



os meios de apoio e logísticos, estritamente necessários ao suporte dos meios em operação e
onde estacionam meios de intervenção para resposta imediata.
Zona de Concentração e Reserva – É uma zona do TO, onde se localizam temporariamente os



meios e recursos disponíveis sem missão imediata atribuída, a reserva estratégica, e onde se
mantém o sistema de apoio logístico às forças.

COS
TO
ZCR
ZA
ZS

Figura 3 – Diagrama das Zonas de Intervenção

3.3. Mobilização e coordenação de meios
A. Na mobilização dos APC aplica-se o disposto no artigo 25º, da Lei de Bases de Proteção Civil;
B. Em fase de emergência o PCO poderá solicitar meios e recursos a todas as entidades públicas e
privadas, quando a ocorrência assim o exija (n.º 1, do artigo 11.º, da Lei de Bases da Proteção Civil).
C. A responsabilidade na mobilização e coordenação dos meios decorre segundo quatro níveis de
gravidade, de acordo com o disposto no quadro seguinte:
Nível

Gravidade

Azul

Reduzida

Amarelo

Moderada

Laranja

Acentuada

Vermelho

Crítica
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Mobilização e coordenação de meios
A supressão da ocorrência é da responsabilidade
exclusiva do COS
O COS é apoiado pelo envolvimento da CMG e
PSP/GNR
É convocada a CMPC, podendo ser declarada a
situação de alerta e\ou podendo ser acionado o
PMEPCG, o que implica a dependência funcional do
COS ao Diretor do Plano.
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D. Na mobilização dos meios disponíveis aplicam-se os seguintes critérios:
a) Utilizar os meios e recursos adequados ao objetivo, não excedendo o estritamente
necessário;
b) Dar preferência à utilização de meios e recursos públicos;
c) Dar preferência à utilização de meios e recursos detidos por entidades com as quais tenha
sido celebrado protocolo;
d) Obedecer a critérios de proximidade;
e) Obedecer a critérios de disponibilidade.

3.4. Notificação operacional
A. O sistema de alerta aos APC tem carácter redundante, utilizando-se em simultâneo vários meios de
difusão da informação (rádio, telemóvel, SMS e correio eletrónico) de forma a garantir a comunicação,
em caso de falha de uma das vias.
B. Em caso de chamada de emergência de Proteção Civil para o SMPC aplica-se o procedimento descrito
no Anexo 3.
C. O SMPC, através do COM, notifica imediatamente, considerando a avaliação inicial da ocorrência, de
acordo com o seguinte:
Quadro 14 – Níveis de Gravidade e entidades a notificar

Nível

Gravidade

Azul

Reduzida

Amarelo

Moderada

Laranja

Acentuada

Vermelho

Crítica
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Notifica
Comandante dos BV
GNR/PSP
SMPC
PCM
Comandante dos BV
PSP, GNR
SMPC
PCM
Comandantes dos BV
SMPC
GNR/PSP
Restantes membros da CMPC

Mecanismos
Telemóvel / Rádio
Telemóvel / Rádio
Telemóvel / Rádio
Telemóvel
Telemóvel / Rádio
Telemóvel / Rádio
Telemóvel / Rádio
Telemóvel
Telemóvel / Rádio
Telemóvel / Rádio
Telemóvel / Rádio
Telemóvel / SMS /E-mail
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4. Áreas de Intervenção
4.1. Gestão Administrativa e financeira
Quadro 15 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação na gestão
administrativa e financeira

Responsável pela Coordenação
Presidente da Câmara Municipal
Entidades Intervenientes
Câmara Municipal (SMPC, Divisão de Contabilidade e Tesouraria e Divisão de Contratação Pública e Gestão de
Financiamentos)
ANPC/CDOS

Juntas de Freguesia
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (Guimarães e Caldas das Taipas)
Polícia de Segurança Pública
Guarda Nacional Republicana


Prioridades de Ação
Gerir os custos e recursos financeiros disponíveis para a emergência



Supervisionar e propor questões contractuais



Gerir o uso e tempos de utilização dos recursos



Gerir os processos de seguros



Disponibilizar os recursos solicitados
Instruções de Coordenação

I - Gestão de Meios
1.

Os meios e recursos pertencentes aos APC e aos organismos e entidades de apoio deverão ser
colocados à disposição dos PCO e CMPC, que os afetarão de acordo com as necessidades
verificadas;

2.

Deverá ser dada preferência à utilização de meios e recursos públicos ou de entidades com as quais
se celebraram protocolos em detrimento de entidades privadas;

3.

Os pedidos de reforço de meios só são considerados válidos quando apresentados pelo COS ou COM
aos elementos representantes das várias entidades constituintes da CMPC;

II - Gestão de Pessoal
1.

Na mobilização dos APC aplica-se o disposto no artigo 25º da Lei de Bases da Proteção Civil;

2.

A coordenação dos meios materiais e humanos a empenhar é realizada pelos PCO no TO;

3.

A mobilização de pessoal pertencente a organismos ou entidades públicas rege-se de acordo com o
previsto na Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro;

4.

O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deverá ser coordenado pelo
SMPC e/ou pelas respetivas JF;
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5.

No decurso das operações, os APC e as entidades e organismos de apoio deverão acautelar os
períodos de descanso e a rotatividade dos seus recursos humanos.

III - Gestão de Finanças
1.

Cada entidade é responsável pela gestão financeira e de custos associados aos meios e recursos
próprios empenhados;

2.

No caso de ser necessário recorrer a meios privados, a gestão financeira associada à requisição dos
mesmos será assegurada pela CMG através da Divisão de Contratação Pública e Gestão de
Financiamentos;

3.

O processo de negociações contratuais é assegurado pela Divisão de Contratação Pública e Gestão
de Financiamentos, sendo o responsável pela gestão dos processos de seguros inerente às operações
de proteção civil executados pelos funcionários da CMG;

4.

O controlo da utilização dos meios privados requisitados, será assegurado pelo SMPC;

5.

O pessoal integrado nos serviços, agentes e entidades constantes deste Plano, mesmo que
requisitados, continuam a ser remunerados pelos organismos de origem.

4.2. Reconhecimento e avaliação
Quadro 16 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação no
reconhecimento e avaliação

Responsável pela Coordenação
Posto de Comando Municipal
Entidades Intervenientes
Câmara Municipal de Guimarães
Bombeiros Voluntários de Guimarães e Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas
Polícia de Segurança Pública
Guarda Nacional Republicana
Prioridades de Ação


Mobilização das ERAS



Reconhecimento inicial da situação para informação à estrutura operacional



Reconhecimento inicial da situação para apoio à tomada de decisão



Avaliação para determinação da necessidade de reforços ou mudança tática

Instruções de Coordenação
I – Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação
1.

As ERAS têm como principal objetivo dotar a CMPC, com informação imediata e indispensável ao
processo de tomada de decisão:


Fazendo um ponto de situação imediato ao PCM, sobre o evento;



Fazendo um ponto de situação operacional com o COS no PCMun;
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Analisando e avaliando toda a situação e propondo ao PCM, os recursos mais adequados para lidar
com a emergência;


2.

Executando outras missões que lhe sejam determinadas pela CMPC.

As ERAS têm ainda como missão percorrer a ZI, por via aérea e/ou terrestre e recolher toda a informação
disponível sobre as consequências do evento em causa, nomeadamente no que se refere ao
reconhecimento e avaliação de:

3.



Situações urgentes ou emergentes;



Locais com maiores danos no edificado;



Locais com maior número de sinistrados;



Estabilidade de vertentes;



Estabilidade e operacionalidade das infraestruturas;



Núcleos habitacionais isolados;



Pessoas isoladas;



Eixos rodoviários de penetração para a ZI.

Cada ERAS é constituída, no mínimo, por 2 elementos a designar de acordo com a missão específica
que lhe for atribuída. 4. As ERAS estarão dotadas do meio de transporte mais adequado à sua missão,
assim como de meios de comunicação indispensáveis à passagem da informação para os diferentes
escalões de decisão.

4.

Para efeitos do PMEPCG está prevista uma ERAS terrestre.

5.

As ERAS reportam direta e permanentemente ao PCMun, à ordem de quem se mantêm até à sua
desmobilização.

6.

Estas equipas elaboram Relatórios Imediatos de Situação (RELIS). Os modelos de relatório a adotar
constam em III-3 do presente Plano.

II – Atividade de Reconhecimento
1.

O reconhecimento inicial da situação a executar pelas ERAS terá como objetivo a recolha de informação
para apoio à decisão sobre:


Transferência de comando;



O desenvolvimento da organização do TO;



Necessidade de meios de reforço ou meios especializados.

III – Atividade de Avaliação
1.

A avaliação da evolução da situação é permanente e é efetuada pelo COS, com base nos dados
adquiridos sobre:
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Local e situação da ocorrência;



Terreno, nomeadamente o relevo e infraestruturas;



Meteorologia no local e sua evolução;



Previsão dos danos potenciais;



Risco imediato para pessoas;



Organização implementada no TO;
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2.



Capacidade dos meios técnicos e humanos no local;



Ocorrências em simultâneo na mesma área.

A atividade de avaliação pelo COS determinará a necessidade de reforços ou a mudança tática a utilizar
na resolução da situação.

4.3. Logística
A. As atividades logísticas necessárias a levar a cabo desenvolvem-se em duas esferas distintas:


Apoio logístico às forças de intervenção;



Apoio logístico às populações.

4.3.1. Logística de Apoio às Forças de Intervenção
Quadro 17 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação na logística
de apoio às Forças de Intervenção

Responsável pela Coordenação
Serviço Municipal de Proteção Civil
Entidades Intervenientes
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (Guimarães / Caldas das Taipas)
Corpos de Bombeiros Voluntários (Guimarães / Caldas das Taipas)
Cruz Vermelha Portuguesa
Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave
Autoridade de Saúde de Guimarães
Forças Armadas
Instituto Nacional de Emergência Médica
Escuteiros
Polícia de Segurança Pública
Guarda Nacional Republicana
Juntas de Freguesia
Entidades exploradoras das redes de transportes, abastecimento de água, saneamento, distribuição de energia e
comunicações


Prioridades de Ação
Assegurar as necessidades logísticas das forças de intervenção, nomeadamente quanto à alimentação,
distribuição de água, combustíveis, transportes, material sanitário, material de mortuária e outros artigos
essenciais à prossecução das missões de socorro, salvamento e assistência;



Garantir a gestão de armazéns de emergência e a entrega de bens e mercadorias necessários;



Prever a confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em ações de socorro;



Organizar a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha para a assistência à
emergência;
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Assegurar a disponibilização de meios e recursos para a desobstrução expedita de vias de comunicação e
itinerários de socorro, para as operações de demolição e escoramento de edifícios e para a drenagem e
escoamento de águas;



Promover a manutenção, reparação e abastecimento de viaturas essenciais à conduta das operações de
emergência, bem como de outro equipamento;



Apoiar as entidades respetivas na reabilitação das redes e serviços essenciais: energia elétrica, gás, água,
telefones e saneamento básico;



Definir prioridades em termos de abastecimento de água e energia.

1.

Instruções de Coordenação
A satisfação das necessidades logísticas iniciais (primeiras 24 horas) do pessoal envolvido estará a cargo dos
próprios APC, organismos e entidades de apoio;

2.

Após as primeiras 24 horas, as necessidades logísticas são suprimidas pela CMG que, para os devidos
efeitos, contactarão com os fornecedores ou entidades detentoras previstas no plano;

3.

Os Corpos de Bombeiros Voluntários (Guimarães / Caldas das Taipas) apoiam logisticamente a sustentação
das operações na área de atuação própria;

4.

Para a distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em operações de socorro serão utilizadas
preferencialmente as instalações do Pavilhão Multiusos de Guimarães;

5.

A alimentação e alojamento dos elementos da CMPC e do PCO estarão a cargo do SMPC;

6.

A aquisição de combustíveis e lubrificantes será efetuada, na primeira intervenção pelas entidades
intervenientes. Posteriormente, em caso de necessidade de reabastecimento, pela CMG no seu Parque de
Máquinas e Viaturas ou em local a definir;

7.

A manutenção e reparação de material estarão a cargo das respetivas entidades utilizadoras;

8.

O montante das requisições é, posteriormente, liquidado pela CMG junto das entidades fornecedoras através
de verbas destinadas para o efeito;

9.

A desobstrução expedita de vias de comunicação e itinerários de socorro, as operações de demolição e
escoramento de edifícios e a drenagem e escoamento de água serão realizadas preferencialmente com
recurso a meios dos Corpos de Bombeiros Voluntários (Guimarães / Caldas das Taipas) ou do DSUA,
podendo ainda ser mobilizada maquinaria pesada de empresas de obras públicas;

10. O material sanitário, de mortuária e demais artigos necessários às operações será acionado pela ASG;
11. As entidades exploradoras das redes de transportes, abastecimento de água, distribuição de energia e
comunicações assegurarão o rápido restabelecimento do respetivo serviço e garantirão a operacionalidade
de piquetes de emergência para necessidades extraordinárias decorrentes da reposição do serviço;
12. As FFAA colaboram no apoio logístico, designadamente material diverso (material de aquartelamento, tendas
de campanha, geradores, depósitos de água, etc.);
13. Se necessário, será utilizado enquanto armazém de emergência: Armazém Geral (Mapa 3);
14. As normas de mobilização de meios e recursos estarão a cargo da Área de Intervenção da Logística, em
cooperação com a Área de Intervenção da Administração de Meios e Recursos.
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PCMun

CMPC

Contactos com entidades
privadas

Patamar
superior

Não

Contactos com outras
entidades públicas

Sim

Meios
suficientes?

Figura 4 – Procedimentos e Instruções de Coordenação no Apoio às Forças de Intervenção

Mapa 3 – Localização do Armazém Municipal
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4.3.2. Logística de Apoio à População
A. Para efeitos do PMEPCG definiram-se Zonas de Concentração e Irradiação (ZCI) de Pessoas que
funcionam como zonas de concentração e passagem da população para as Zonas de Concentração e
Apoio à População (ZCAP). Assim, quer as ZCI quer as ZCAP estão definidas nos locais indicados no
mapa seguinte, podendo serem definidos pela CMPC, outros locais, face à localização e tipo de
acidente:


Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) – Pavilhão Multiusos de Guimarães.



Zona de Concentração e Irradiação (ZCI) – Edifícios das Juntas de Freguesia (atuais e
antigas).

Mapa 4 – Localização das ZCAP e ZCI
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Quadro 18 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação na logística
de apoio à população

Responsável pela Coordenação
Instituto de Segurança Social
Entidades Intervenientes
Serviço Municipal de Proteção Civil
Câmara Municipal de Guimarães
Juntas de Freguesia
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (Guimarães / Caldas das Taipas)
Corpos de Bombeiros Voluntários (Guimarães / Caldas das Taipas)
Cruz Vermelha Portuguesa
Autoridade de Saúde de Guimarães
EDP Distribuição
Tempo Livre
Instituições Particulares de Solidariedade Social (Descritas na Parte III – 1)
Unidades alojamento (Descritas na Parte III – 1)
Restaurantes (Descritos na Parte III – 1)


Prioridades de Ação
Assegurar o fornecimento de bens e géneros essenciais às populações atingidas

1.

Instruções de Coordenação
As despesas com a aquisição de bens são da responsabilidade da Autarquia. Estas despesas serão
posteriormente liquidadas junto das entidades fornecedoras através de conta Especial de Emergência ou por
outras verbas destinadas para o efeito;

2.

A distribuição destes bens é da responsabilidade dos vários APC, entidades e organismos de apoio, que
articulam esta missão com o SMPC;

3.

A CMG e a CVP deverão numa primeira fase, avaliar a disponibilidade de distribuir agasalhos por parte das
IPSS que atuam no concelho. A distribuição de medicamentos pela população será coordenada pela ASG;

4.

O SMPC garante, mediante os recursos disponíveis, o alojamento provisório de pessoas ou famílias
desalojadas. No caso de evacuação a grande escala, os vários agentes, entidades e organismos articulam
com o SMPC, o estabelecimento da ZCAP;

5.

A CVP e as FFAA auxiliarão na montagem de tendas de campanha;

6.

É da responsabilidade do SMPC a montagem das ZCAP, das ZCI e de toda a logística para o funcionamento
das mesmas, quando aplicável;

7.

A alimentação e o fornecimento de bens essenciais à população evacuada estão a cargo das entidades
responsáveis pela gestão da ZCAP, sendo que o SMPC contribui com o fornecimento de bens e géneros
essenciais adquiridos pela Autarquia, quando solicitados;

8.

A distribuição de água potável pela população deverá ser efetuada recorrendo a camiões cisterna dos BV e
aos depósitos de água existentes em articulação com a VIMÁGUA. No que respeita a bens alimentares,
deverão ser consideradas como principais infraestruturas, as existentes nas ZCAP ou em alternativa as
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cantinas de instalações públicas. Em caso de necessidade deverá recorrer-se a empresas de catering e a
restaurantes do concelho.

CMG

Aciona

ZCAP

Estruturas móveis
(CVP, FFAA)

Coordena

Estruturas físicas
(CMG)

Valências
de Gestão

Segurança
Social

Montagem
Montagem

Valências
de Apoio

Centro de Registo/
Referenciação
(ISS)

Segurança

Centro de Pesquisa e
Localização

(PSP/GNR)

(ISS/CVP)

Logística

Centro de apoio
psicossocial

(Área Intervenção Logística)

(ISS/Autoridade de Saúde)

Centro de cuidados
básicos de saúde
(Área Intervenção Serviços Médicos)

Funcionamento
Funcionamento

Figura 5 – Esquema da organização da ZCAP

4.4. Comunicações
A. A rede de comunicações rádio de emergência é suportada pelo Sistema Integrado de Redes de
Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP);
B. O SMPC está dotado de 1 terminal SIRESP e seis rádios de banda alta;
C. A polícia municipal tem 30 rádios de banda alta;
D. As Corporações de Bombeiros Voluntários têm acesso à Rede Operacional dos Bombeiros (ROB) e
estão dotadas de terminais SIRESP (14);
E. A PSP está dotada de 1 terminal SIRESP;
F. A GNR está dotada de 1 terminal SIRESP;
G. Para além dos rádios ainda existem os seguintes sistemas de comunicações ao dispor da CMPC:
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Rede telefónica fixa;



Rede telefónica móvel;



Internet;



Fax.
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CMPC

SIRESP/ROB/Telecomunicações móveis

PCDis

PCMun
SIRESP/ROB

Outras entidades
Telecomunicações fixas
Telecomunicações móveis
Comunicações eletrónicas
Comunicações postais

Corpos de Bombeiros
Rede Operacional dos Bombeiros
SIRESP/ROB
Polícia de Segurança Pública
SIRESP

Guarda Nacional Republicana
SIRESP

Instituto Nacional de Emergência Médica
SIRESP

Forças Armadas
SIRESP
Serviço Municipal de Proteção Civil
Rádios banda alta, Telecomunicações
móveis
Entidades e organismos de apoio
Telecomunicações móveis

Figura 6 – Organização dos Sistema de Comunicações do PMEPCG
Quadro 19 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação nas
comunicações

Responsável pela Coordenação
Serviço Municipal de Proteção Civil
Entidades Intervenientes
Câmara Municipal de Guimarães
Corpos de Bombeiros Voluntários (Guimarães/Caldas das Taipas)
Polícia de Segurança Pública
Guarda Nacional Republicana
Forças Armadas
Instituto Nacional de Emergência Médica
Radioamadores
Empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis
ao público


Prioridades de Ação
Estabelecer um Plano de Comunicações de forma a assegurar a ligação de todos os APC;
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Mobilizar e coordenar as ações dos Radioamadores;



Manter e atualizar um registo de todas as comunicações de emergência e encontrar sistemas alternativos
caso haja dificuldades.

1.

Instruções de Coordenação
Aquando da ativação do PMEPCG, poderão ser constituídos vários TO, sendo que os COS dos mesmos
serão responsáveis pelas comunicações desses TO. Assim, os COS deverão direcionar a informação para o
PCMun;

2.

As entidades com meios próprios deverão assegurar a colocação de recursos de comunicações de acordo
com as suas necessidades de fluxo de informação. Poderão ainda, caso se verifique útil, disponibilizar meios
de comunicação móvel às entidades previstas no PMEPCG que mostrem ter dificuldades ao nível das
comunicações;

3.

O fluxo de informação necessário à ação articulada das várias entidades intervenientes nas ações a
desenvolver será assegurado pelos representantes presentes na CMPC;

4.

Para uma cabal resposta ao nível das comunicações, devem integrar o posto de comando, os representantes
das entidades supramencionadas, bem como aquelas que se vierem a considerar necessárias;

5.

No caso das ZCAP, as comunicações podem ser estabelecidas via telefone ou através da rede das forças de
segurança presentes nesses locais;

6.

Em situações onde se verifique o dano ou destruição de infraestruturas importantes de apoio às
comunicações, dever-se-á recorrer a meios provenientes de entidades privadas, tais como radioamadores,
rádios locais ou estabelecimentos comerciais especializados em equipamentos de comunicações, de forma
a reforçar a rede existente;

7.

O pedido de auxílio a radioamadores poderá ser efetuado por via telefónica ou presencial, ou através de
comunicados emitidos pelos principais órgãos de comunicação. Caberá ao COS avaliar a necessidade de se
recorrer a meios de comunicação adicionais de modo a garantir a ligação entre as várias entidades.

4.5. Informação pública
Quadro 20 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação na
informação pública

Responsável pela Coordenação
Presidente da Câmara Municipal de Guimarães
Entidades Intervenientes
Câmara Municipal de Guimarães
Juntas de Freguesia
Corpos de Bombeiros Voluntários (Guimarães / Caldas das Taipas)
Polícia de Segurança Pública
Guarda Nacional Republicana
Cruz Vermelha Portuguesa
Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave
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Autoridade de Saúde de Guimarães
Instituto Nacional de Emergência Médica
Forças Armadas


Prioridades de Ação
Assegurar que a população é mantida informada de forma contínua, de modo a que possa adotar as
instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais convenientes;



Assegurar a divulgação à população da informação disponível, incluindo números de telefone de contacto,
indicação das ZCI e ZCAP, listas de desaparecidos, mortos e feridos, locais de acesso interdito ou restrito e
outras instruções consideradas necessárias;



Divulgar informação à população sobre locais de receção de donativos e locais de inscrição para serviço
voluntário;



Garantir a ligação com os OCS e preparar, com periodicidade determinada pelo Diretor do Plano, os
comunicados a distribuir;



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



Organizar visitas dos OCS ao TO garantindo a sua receção e acompanhamento;



Assegurar a atualização da informação a ser disponibilizada à população através do sítio de internet da
CMG (http://www.cm-guimaraes.pt).

1.

Instruções de Coordenação
O Diretor do PMEPCG é o responsável pela definição dos conteúdos dos comunicados à comunicação social;

2.

O Diretor do PMEPCG apoia-se no Gabinete da Presidência da CMG, na preparação de conferências de
imprensa, comunicados à comunicação social e na divulgação de informação à população através de meios
próprios, nomeadamente no sítio da internet da CMG (http://www.cm-guimaraes.pt);

3.

Os comunicados a distribuir pelos órgãos de informação deverão ter por base os modelos indicados (ver Parte
III – 3);

4.

As conferências de imprensa deverão ser efetuadas pelo Diretor do Plano. Em casos excecionais poderá ser
efetuado por um elemento pertencente ao Gabinete da Presidência da CMG;

5.

As conferências de imprensa deverão ser realizadas no local da reunião da CMPC de modo a que o Diretor
do PMEPCG não tenha que se deslocar propositadamente para o efeito;

6.

Os comunicados a distribuir pelos OCS deverão ir sempre assinados pelo Diretor do Plano ou seu substituto;

7.

A periodicidade dos comunicados será definida pelo Diretor do PMEPCG, devendo ser igual ou superior a 4
horas e inferior a 24 (mesmo que não se tenha verificado alterações relativamente ao evoluir da situação);

8.

A informação à população poderá ainda ser provida através de: Sistemas de altifalantes instalados em viaturas
para o efeito; pessoalmente, através dos presidentes das Juntas de Freguesia;

9.

Sempre que possível, a informação pública à população e aos OCS deve ser efetuada através dos últimos,
que conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 15º da Lei de Bases da Proteção Civil, “A declaração da situação
de alerta determina uma obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social…”;

10. A informação a prestar pelos OCS deve passar designadamente por: ponto de situação; ações em curso;
medidas de autoproteção; áreas de acesso restrito; números de telefone e locais de contacto e informação;
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locais de reunião, ZCI e ZCAP; locais de receção de donativos; instruções para o regresso de população;
hora do próximo comunicado.

PCMun

Gabinete da Presidência

CMPC
Diretor do Plano

SMPC

Conferência de imprensa
Comunicados de imprensa
Órgãos de Com. Social

Comunicados à população
População

Figura 7 – Procedimentos e instruções de coordenação para a Informação Pública

4.6. Confinamento e/ou evacuação
A. A ocorrência ou iminência de acidentes graves ou catástrofes pode levar à necessidade de se proceder
à evacuação de zonas, o que, por sua vez poderá implicar a mobilização, alojamento de populações
em risco. Nestas situações, compete à CMPC avaliar os riscos associados à ocorrência e determinar
a necessidade de se desencadearem os devidos procedimentos de evacuação.
B. A evacuação é proposta pelo COS, validada ou aprovada pela Autoridade Municipal de Proteção Civil,
isto é, pelo PCM de Guimarães, sendo coordenada pela PSP ou GNR, em função da área de
intervenção.
C. Nestas situações deverão ser efetuados os seguintes procedimentos:


Avaliadas, definidas ou identificadas as áreas a evacuar (edifícios ou áreas mais extensas)
ou as alternativas existentes à evacuação;



O tempo dentro do qual a evacuação deverá estar concluída;



O número de deslocados;



O método de aviso à população;



A necessidade de transporte dos deslocados;



As instalações disponíveis para acolher a população deslocada;



Os itinerários de evacuação (principais ou secundários);



Identificar as entidades que ficarão responsáveis pela segurança das áreas evacuadas.

D. A nível operacional existem no PMEPCG dois níveis de evacuação:


A evacuação primária: corresponde à retirada da população da zona de risco para um local
de segurança nas imediações. Ou seja, as pessoas deverão deslocar-se para as ZCI definidas
para o efeito.
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A evacuação secundária: compreende o deslocamento da população afetada do local de
segurança para instalações de abrigo, onde poderão garantir as suas necessidades básicas
(alimento, agasalhos e instalações sanitárias). Ou seja, as pessoas deverão deslocar-se para
as ZCAP definidas para o efeito.

E. De forma a garantir-se uma máxima eficiência nas ações de socorro caso exista algum acidente grave
ou catástrofe, deverá definir-se a utilização de itinerários de emergência. Estes deverão não só garantir
a rapidez máxima na deslocação das forças de socorro aos vários locais afetados, mas também
assegurar que os percursos se encontram desobstruídos de destroços ou viaturas. O acesso a estes
percursos deverá ser controlado pela PSP/GNR, que deverão identificar as zonas que foram afetadas
pelo evento e informar os restantes APC sobre estes aspetos e indicar rotas alternativas.
F. No Mapa 5 são identificados os itinerários primários de evacuação, assim como a localização das
ZCAP. Estes foram definidos segundo o tipo de via, qualidade do piso e velocidade média que permite
a circulação e a sua proximidade às povoações, de modo a maximizar a rapidez das ações de
emergência e evacuação em caso de acidente grave ou catástrofe e minimizar possíveis obstruções.

Mapa 5 – Itinerários primários de evacuação
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Quadro 21 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação no
confinamento e/ou evacuação

Responsável pela Coordenação
Polícia de Segurança Pública / Guarda Nacional Republicana
Entidades Intervenientes
Câmara Municipal de Guimarães
Serviço Municipal de Proteção Civil
Juntas de Freguesia
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (Guimarães/Caldas das Taipas)
Corpos de Bombeiros Voluntários (Guimarães/Caldas das Taipas)
Polícia de Segurança Pública
Guarda Nacional Republicana
Forças Armadas
Instituto Nacional de Emergência Médica
Cruz Vermelha Portuguesa
Instituto de Segurança Social
Escuteiros
Infraestruturas de Portugal
Operadores de Transporte (ARRIVA, Transportes Vale do Ave)
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Órgãos de Comunicação Social


Prioridades de Ação
Orientar e coordenar as operações de movimentação das populações, designadamente as decorrentes das
evacuações;



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



Definir ZCI;



Garantir a utilização dos itinerários de evacuação definidos no PMEPCG, através da criação de pontos de
controlo e barreiras de encaminhamento de tráfego;



Garantir o encaminhamento da população evacuada até às ZCAP;



Reencaminhar o tráfego, de modo a não interferir com a movimentação da população a evacuar nem com a
mobilidade das forças de intervenção;



Coordenar o acesso às áreas afetadas.

1.

Instruções de Coordenação
A evacuação deverá ser proposta pelo COS à CMPC e validada pelo Diretor do Plano;

2.

A orientação da evacuação e a coordenação da movimentação das populações é da responsabilidade das
forças de segurança;

3.

O SMPC garante, mediante recursos disponíveis e de acordo com a tipologia de cada caso, o alojamento
provisório de pessoas desalojadas;

4.

Constituir Equipas de Intervenção Psicossocial (EIPS);
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5.

A população a evacuar deverá dirigir-se a ZCI cuja localização será determinada pela CMPC e PCMun. As
ZCI são geridas pela CMG com o apoio das JF, do ISS e CVP;

6.

Caso se verifique a necessidade de se proceder ao transporte de um grande número de pessoas para outros
locais, o SMPC deverá desencadear os contactos para mobilizar os meios de empresas públicas e privadas
a operar no concelho;

7.

No decurso das operações de evacuação, a população a deslocar deverá ser alertada para a importância de
trazerem consigo a sua documentação e medicamentos;

8.

O transporte entre a ZCI e a ZCAP será, em regra, acompanhado por pessoal da CVP, ISS, Escuteiros ou
FFAA e pessoal da CMG. Se necessários, as forças de segurança poderão solicitar à CMPC ou diretamente
ao PCMun, a existência de acompanhamento médico ou psicossocial;

9.

O suporte logístico à evacuação em termos de água, alimentação e agasalhos será assegurado pelo SMPC;

10. Deve-se fazer chegar à zona a evacuar, equipas de busca, socorro e salvamento e emergência médica, para
prestar apoio a feridos resultantes da ocorrência ou da movimentação da população;
11. Os deslocados deverão ser identificados, através do preenchimento de uma ficha com a listagem de apoios
que cada pessoa recebeu na entrada das ZCAP;
12. O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas deve ser controlado pelas forças de
segurança, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego;
13. As forças de segurança ficarão responsáveis pela segurança das áreas evacuadas.

PCMun

Isolamento/Confinamento
(Coordenador: PSP/GNR)

Propõe evacuação/
confinamento

CMPC

Evacuação
(Coordenador: PSP/GNR)

ZCI
Coordenador: CMG
Apoio: JF; ISS; CVP

Itinerário de Evacuação
(fixado pela PSP/GNR)

ZCAP
Coordenador: Área de
Intervenção de Apoio
Logístico às Populações

Transporte
(CMG, ARRIVA,
Transportes Vale do Ave)
Acompanhamento
(CVP; ISS; Escuteiros;
FFAA; CMG)

Figura 8 – Procedimentos e instruções de coordenação em situação de evacuação
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4.7. Manutenção da Ordem Pública
Quadro 22 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação na
manutenção da ordem pública

Responsável pela Coordenação
Polícia de Segurança Pública / Guarda Nacional Republicana
Entidades Intervenientes


Prioridades de Ação
Assegurar as ações de manutenção da lei e da ordem, o controlo de tráfego e manter abertos os itinerários
de emergência;



Controlar o acesso e garantir a segurança nas zonas de acesso condicionado (TO, infraestruturas,
itinerários de emergência, e outros considerados sensíveis ou indispensáveis às operações de proteção
civil);



Colaborar nas operações de aviso, alerta e mobilização do pessoal envolvido nas operações de socorro,
bem como o aviso e alerta às populações;



Colaborar nas ações de mortuária;



Organizar e coordenar as visitas à zona operacional, quer das entidades governamentais, quer da
comunicação social, em estreita ligação com a CMPC;



Implementar os processos de identificação e credenciação do pessoal ligado às operações de socorro.

1.

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

2.

As forças de segurança, para além de garantir a segurança no(s) TO, na deslocação das populações afetadas
e nos locais de acolhimento temporário, deverão ter previstas ações de patrulhamento no concelho, de modo
a garantir a segurança da população (evitar alterações da ordem pública);

3.

As forças de segurança deverão proteger as áreas e propriedades abandonadas e/ou que sofreram colapso,
as quais podem estar sujeitas a saque ou outras atividades criminosas;

4.

As forças de segurança deverão apoiar as ações de outros APC quando solicitado e sempre que tenham
disponibilidade para tal;

5.

As forças de segurança deverão proceder à desobstrução das vias de emergência que se encontrem
condicionadas por viaturas mal parqueadas;

6.

Após a identificação das ZS e ZA, o tráfego rodoviário é reencaminhado e direcionado pelas forças de
segurança para outros locais;

7.

O acesso às ZS e ZA é limitado às forças de intervenção e organismos e entidades de apoio, através de
criação de barreiras e outros meios de controlo;

8.

As forças de segurança deverão colaborar em ações de identificação de cadáveres, em articulação com o
INMLCF;

9.

As forças de segurança destacam pessoal para garantir a segurança no PCMun, no(s) TO, na(s) ZCAP, nas
ZI, nas ZS, bem como nos edifícios públicos e património histórico;

10. As forças de segurança acompanham e controlam o acesso ao TO por parte dos OCS.
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PCMun
CMPC

PSP/GNR

Segurança envolvente Zona
Sinistro

Segurança Zona Sinistro

Segurança infraestruturas de
relevância operacional

Controle de tráfego

Figura 9 – Procedimentos e instruções de coordenação na manutenção da ordem pública

4.8. Serviços médicos e transporte de vítimas
4.8.1. Emergência médica
Quadro 23 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação na
emergência médica

Responsável pela Coordenação
Instituto Nacional de Emergência Médica
Entidades Intervenientes
Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave
Autoridade de Saúde de Guimarães
Corpos de Bombeiros Voluntários (Guimarães/Caldas das Taipas)
Cruz Vermelha Portuguesa
Instituto de Segurança Social


Prioridades de Ação
Garantir a prestação de cuidados médicos e de emergência nas áreas atingidas, nomeadamente a triagem,
estabilização e transporte de vítimas para as unidades de saúde;



Caso seja necessário, assegurar a montagem, organização e funcionamento de PMA, onde se processarão
as ações de estabilização clínica e os procedimentos de triagem secundária;



Caso seja necessário, assegurar a montagem, organização e funcionamento de Hospitais de Campanha;



Implementar um sistema de registo de vítimas desde o TO até à unidade de saúde de evacuação;



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



Inventariar, convocar, reunir e distribuir o pessoal dos serviços de saúde, nas suas diversas valências de
forma a reforçar/garantir o funcionamento dos serviços necessários, assim como gerir pessoal voluntário
especializado na área da saúde;
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A pedido do COS, estabelecer Zonas de Apoio Psicológico (ZAP), diretamente no TO que em simultâneo
funcionarão como Zonas de Concentração Local;



Caso seja necessário, organizar postos para recolha de sangue para reforço dos stocks e assegurar a sua
distribuição de acordo com as necessidades;



Garantir um Sistema de Emergência Pré-Hospitalar para apoio ao pessoal operacional envolvido nas ações
de socorro;



Organizar a gestão e fornecimento de recursos médicos;



Coordenar o apoio psicológico;



Constituir Equipas de Intervenção Psicossocial (EIPS);



Organizar as ações de mortuária;



Estabelecer e implementar, se necessário, medidas para controlo epidemiológico.

1.

Instruções de Coordenação
A triagem primária, realizada no local afetado pelo acidente grave ou catástrofe, é da competência do INEM;

2.

O INEM coordena as ações de estabilização médica das vítimas que se encontrem nas zonas afetadas pelo
acidente grave ou catástrofe;

3.

O INEM determina a necessidade de ativação de Zonas de Triagem Intermédia (Centro de Saúde Professor
Arnaldo Sampaio; Centro de Saúde das Taipas; Extensão de Saúde de Briteiros; Extensão de Saúde de São
Torcato; Extensão de Saúde Serzedelo) (Mapa 6), de montagem de PMA, assim como a sua localização em
articulação com o COS tendo em conta os recursos existentes e as entidades envolvidas, respeitando as
necessárias condições de segurança que se sobrepõem a critérios de proximidade do sinistro;

4.

O INEM determina e gere a evacuação das vítimas para as unidades de saúde;

5.

Os Bombeiros Voluntários (Guimarães/Caldas das Taipas) apoiam a evacuação das vítimas para as unidades
de saúde;

6.

A CVP colabora, de acordo com a sua disponibilidade de meios/recursos em todas as ações necessárias para
a prestação de cuidados de saúde de emergência;

7.

O INEM deve garantir um Sistema de Emergência Pré-Hospitalar para apoio ao pessoal operacional envolvido
nas ações de socorro;

8.

O INEM coordena a intervenção psicológica no terreno, nomeadamente a gestão das EIPS que constituir;

9.

As EIPS poderão ser projetadas diretamente nos TO, assegurando o funcionamento das ZAP, apoiar a
evacuação, as ZCI e as ZCAP (Figura 11);

10. Se necessário deverá ser ativada a Área de Intervenção da Mortuária;
11. Em caso de risco epidemiológico ou outro risco para a saúde pública e mediante a tipologia de cenário que
se esteja a desenrolar, a coordenação das ações de emergência passarão para a Autoridade de Saúde de
Guimarães.
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Figura 10 – Procedimentos e instruções de coordenação nos serviços médicos e transporte de vítimas
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TO
ZAP (EIPS)

Vítimas Primárias
(Apoio das EIPS)

Vítimas Secundárias
(Apoio das EIPS)

Vítimas Terciárias
(Apoio das EIPS)

Evacuação com apoio
psicológico

Acompanhamento e
apoio das EIPS

ZCAP
Figura 11 – Esquema de articulação das ZAP / ZCAP e intervenção das EIPS

Mapa 6 – Locais de triagem de vítimas
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4.8.2. Apoio psicológico
Quadro 24 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação no apoio
psicológico

Responsável pela Coordenação
Instituto Nacional de Emergência Médica (apoio imediato)
Instituto de Segurança Social (apoio continuado)
Entidades Intervenientes
Serviço Municipal de Proteção Civil
Câmara Municipal de Guimarães
Corpos de Bombeiros Voluntários (Guimarães/Caldas das Taipas)
Cruz Vermelha Portuguesa
Forças Armadas
Polícia de Segurança Pública
Guarda Nacional Republicana
Instituto Nacional de Emergência Médica
Instituto de Psicologia da Universidade do Minho


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



Coordenar os mecanismos de evacuação das vítimas primárias e secundárias do TO para as ZAP e destas
para as ZCAP;



Assegurar o apoio psicológico e psicossocial 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 ZCAP.
Instruções de Coordenação
TO

ZAP

Vitimas primárias
(INEM)

Vitimas secundárias
(INEM)

Evacuação com apoio psicológico

Vitimas terciárias
(Entidades)

INEM/CVP/CMG/APUM

Apoio
Apoio Imediato
Imediato

ZCAP

ISS/CVP/CMG/APUM

Apoio
Apoio Continuado
Continuado
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1.

Instruções específicas
O apoio psicológico imediato às vítimas primárias e secundárias no TO será realizado em ZAP constituídas
para o efeito, que serão da responsabilidade do INEM;

2.

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

3.

As ZAP devem articular-se com as ZCAP quanto à comunicação de dados, e com o COS quanto à recolha
de informação com relevância operacional;

4.

Os restantes APC e organismos e entidades de apoio que disponham de psicólogos apoiam o INEM na
medida das suas disponibilidades;

5.

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;

6.

O apoio psicológico de continuidade, a realizar predominantemente nas ZCAP, é coordenado pelo ISS, que
será apoiado pelos psicólogos da CMG, APUM e da CVP;

7.

Nas ZCAP aplicam-se os procedimentos previstos para a Área de Intervenção do Apoio Logístico à
População;

8.

O apoio psicológico às vítimas secundárias que se encontram nas ZRnM e NecPro é coordenado no PCMun.

4.9. Socorro e salvamento
Quadro 25 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação no socorro
e salvamento

Responsável pela Coordenação
Bombeiros Voluntários (Guimarães/Caldas das Taipas)
Entidades Intervenientes
Câmara Municipal de Guimarães
Serviço Municipal de Proteção Civil
Polícia de Segurança Pública
Guarda Nacional Republicana
Forças Armadas
Cruz Vermelha Portuguesa
Instituto Nacional de Emergência Médica
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas


Prioridades de Ação
Coordenar operacionalmente as atividades no âmbito do socorro e salvamento;



Suprir as situações de socorro que impedem a busca e salvamento;



Combate às situações, resultantes da manifestação dos riscos existentes no município;



Coordenar os meios e recursos necessários no que toca às ações de emergência e reabilitação.
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1.

Instruções de Coordenação
O COS comanda todas as ações de socorro, em completa articulação com a CMPC, nomeadamente o Diretor
do Plano;

2.

O COS providencia, junto de todas as estruturas existentes, os necessários equipamentos, meios, recursos
e ações a desenvolver;

3.

A CMG analisa a situação, avalia e responde em conformidade com as necessidades;

4.

A CMG coloca ao serviço do COS todos os pressupostos necessários para suprir a situação;

5.

Os Bombeiros Voluntários (Guimarães/Caldas das Taipas) desenvolvem as ações de socorro e salvamento
da sua competência;

6.

A PSP/GNR participa primariamente nas operações que se desenvolvam nas respetivas áreas de atuação,
podendo atuar em regime de complementaridade nas restantes;

7.

A PSP/GNR participa nas operações com as valências de busca e salvamento em ambiente urbano e
cinotécnica, na respetiva área de jurisdição ou em regime de complementaridade nas restantes;

8.

As FFAA participam nas operações de busca e salvamento na medida das suas capacidades e
disponibilidades;

9.

A GNR executa, através da UEPS, ações de proteção e socorro, nas ocorrências de incêndios rurais/florestais
ou de matérias perigosas;

10. A CVP executa missões de apoio, busca e salvamento e socorro;
11. O ICNF participa nas ações de socorro e salvamento nas áreas protegidas;
12. No que respeita ao tratamento dos cadáveres, aplicam-se os procedimentos da Área de Intervenção
Mortuária;
13. Os procedimentos relativos aos serviços médicos e transporte de vítimas encontram-se descritos na Área de
Intervenção Serviços Médicos e Transporte de Vítimas;
14. A remoção de materiais dos escombros e a libertação de vítimas é da responsabilidade dos Bombeiros
Voluntários (Guimarães/Caldas das Taipas);
15. A contenção de derrames, fugas ou combate aos incêndios é da responsabilidade dos Bombeiros Voluntários
(Guimarães/Caldas das Taipas);
16. A avaliação de danos estruturais é da responsabilidade dos técnicos da CMG;
17. A remoção de materiais e escombros da via pública é coordenado pela CMG.
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PCMun
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Figura 12 – Procedimentos e instruções de coordenação no socorro e salvamento

4.10.

Serviços mortuários

Quadro 26 – Coordenação, colaboração, prioridades de ação e procedimentos e instruções de coordenação nos
serviços mortuários

Responsável pela Coordenação
Ministério Público (coadjuvado técnica e operacionalmente pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências
Forenses – Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave)
Entidades Intervenientes
Serviço Municipal de Proteção Civil
Hospital da Senhora da Oliveira
Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave
Autoridade de Saúde de Guimarães
Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses – Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave
Cruz Vermelha Portuguesa
Corpos de Bombeiros Voluntários (Guimarães/Caldas das Taipas)
Polícia de Segurança Pública
Guarda Nacional Republicana
Forças Armadas
Polícia Judiciária
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Instituto de Registos e Notariado
Ministério Público
Câmara Municipal de Guimarães
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Prioridades de Ação
Definir as atividades de recolha de todas as vítimas mortais;



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



Estabelecer locais de reunião e instalações de morgues provisórias;



Identificar e numerar as vítimas mortais;



Assegurar a integridade das zonas onde foram referenciados e recolhidos cadáveres com vista a garantir a
preservação de provas, a análise e recolha das mesmas, no respetivo espaço de jurisdição;



Garantir uma correta tramitação processual de entrega dos corpos identificados, no respetivo espaço de
jurisdição;



Efetivar o sepultamento das vítimas mortais.

1.

Instruções de Coordenação
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;

2.

A tarefa de recolha e depósito de cadáveres deve ser controlada pelas forças de segurança com a
colaboração do INMLCF;

3.

Os médicos envolvidos nas ações de mortuária verificam os óbitos dos corpos encontrados sem sinais vitais
e procedem à respetiva etiquetagem em colaboração com elementos da PJ ou elementos das forças de
segurança presentes no local;

4.

Caso seja detetado indícios de crime, o oficial mais graduado da força de segurança presente no local poderá
solicitar exame por médico-legal, antes da remoção do cadáver;

5.

Caso as vítimas sejam de nacionalidade estrangeira, será acionado o SEF, para obtenção de dados para a
identificação da mesma. No caso de cidadãos nacionais o SEF também poderá participar na identificação dos
mesmos, através da base de dados do passaporte eletrónico, a qual é gerida por este serviço de segurança;

6.

Compete à PSP/GNR, promover a remoção dos cadáveres ou partes de cadáveres devidamente etiquetados
e acondicionados em sacos para cadáveres, também devidamente etiquetados, podendo para o efeito
requisitar a colaboração de quaisquer entidades públicas ou privadas. Os Bombeiros Voluntários
(Guimarães/Caldas das Taipas), a CVP e as FFAA, mediante das suas disponibilidades, colaborarão nas
operações de remoção dos cadáveres para a ZRnM (Pavilhões da EB 23 de Creixomil, EB 23 de Urgezes,
EB 23 de Pevidém, EB 23 de Moreira de Cónegos, Ronfe, Souto Santa Maria, Fermentões) e destas para o
NecPro (Hospital da Senhora da Oliveira);

7.

A referenciação do cadáver ou partes de cadáveres deverá ser sempre assegurada, ainda que sumariamente,
através de qualquer suporte documental disponível, nomeadamente fotografia, representação gráfica, ou
simples descrição textual, ainda que manuscrita;

8.

A autorização de remoção de cadáveres ou partes de cadáveres, do local onde foram encontrados e
inspecionados até à ZRnM, haja ou não haja suspeita de crime, cabe ao MP;

9.

Na eventualidade de um elevado número de óbitos e se for urgente a inumação dos cadáveres por perigo
para a saúde pública, pode ser considerado a abertura de valas e só mais tarde os corpos serem exumados
e entregues às famílias. Poderão também ser consideradas câmaras frigoríficas de grandes dimensões para
estes efeitos;
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10. As tarefas relacionadas com o NecPro são da responsabilidade do INMLCF e culmina com a identificação e
entrega dos corpos para serem sepultados;
11. Das ZRnM os cadáveres transitam posteriormente para o NecPro, para realização, nestes, de autópsia
médico-legal (entendida como os procedimentos tendentes à identificação do cadáver e estabelecimento da
causa de morte) e subsequente entrega do corpo ou partes de cadáveres aos familiares, com a respetiva
emissão dos certificados de óbito;
12. A identificação de cadáveres resulta exclusivamente de técnicas forenses (médico-legais e policiais),
registadas em formulários próprios;
13. 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;
14. Compete à PSP e GNR, nas respetivas áreas territoriais de responsabilidade, coordenar e promover a
segurança no transporte de cadáveres ou partes de cadáveres dos locais das ocorrências para as ZRnM e
destas para os NecPro;
15. O material sanitário, de mortuária e demais artigos necessários às operações será distribuído a pedido das
forças de intervenção ou por determinação dos PCO;
16. O NecPro pré-definido neste plano preenche os requisitos necessários ao seu funcionamento. Contudo se
forem ativados outros locais, os SMPC deverão disponibilizar todo o equipamento necessário ao seu
funcionamento;
17. Deverá ser assegurada a presença de representantes do IRN nos NecPro para proceder ao assento de óbitos
e garantir toda a tramitação processual e documental associada;
18. O apoio psicológico aos familiares das vítimas será efetuado de acordo com os procedimentos definidos na
Área de Intervenção dos Serviços Médicos e Transporte de Vítimas – Apoio Psicológico, articulados com os
Centros de Recolha de Informação (recolha de dados Ante-mortem);
19. Os cadáveres que se encontrem em Hospitais de Campanha ou PMA são encaminhados para a ZRnM
desenrolando-se, a partir daí, os procedimentos previstos no fluxograma (Figura 13);
20. Relativamente a vítimas de suposta nacionalidade estrangeira, será acionado no NecPro o SEF e a UCI da
PJ para obtenção de dados para a identificação da mesma;
21. 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;
22. Os cadáveres e partes de cadáver que não forem entregues a pessoas com legitimidade para o requerer,
devem ser conservados em frio ou inumados provisoriamente, se necessário, devidamente acondicionados
em sepultura comum, assegurando-se a identificabilidade dos mesmos, até à posterior entrega a familiares
para inumação ou cremação individual definitiva;
23. Para os cadáveres que se encontrem em estabelecimentos hospitalares e demais unidades de saúde e
decorrentes do sinistro adotam-se os procedimentos habituais de validação de suspeita de crime, identificação
de cadáver e de verificação do óbito. Estes estabelecimentos constituem-se automaticamente como ZRnM
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pelo que, após cumprimento das formalidades legais internas e autorização do MP, o cadáver será
transportado para o NecPro;
24. Para os cadáveres que se encontrem dentro de um edifício colapsado adotam-se os procedimentos habituais
de validação de suspeita de crime, identificação de cadáver e de verificação do óbito. Após cumprimento das
formalidades anteriores, o cadáver será transportado para o NecPro.

TO
[ZT]

Investigação
PJ

S

Vítima removida pelas Equipas
para Zona de Transição [ZT]

Avaliação das vítimas
mortais

PSP/GNR/PJ
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Crime?

Salvaguarda de bens
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N
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Figura 13 – Procedimentos e instruções de coordenação nos serviços mortuários
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Mapa 7 – Localização do Necrotério provisório, Zonas de Reunião de Mortos e Cemitérios Locais
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