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O Plano Especial de Emergência da Feira do Monte é um documento aberto, isto é, suscetível 

de ser acrescentado ou modificado à medida que o evento decorre ou de ser adaptado na sua 

pormenorização e execução. Trata-se igualmente de um instrumento de que os vários Agentes 

de Proteção Civil passam a dispor para coordenação e utilização de meios e recursos, em caso 

de um acidente grave ou catástrofe, tendo como objetivo minimizar prejuízos e perda de vidas. 

O Plano de Emergência entra de imediato em vigor e será atualizado sempre que se considere 

necessário. 

O presente plano foi aprovado pelo Vereador da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. 

Santiago do Cacém, 24 de agosto de 2017. 

 

O Vereador do Pelouro 

 

 
 

Albano Pereira 

(no uso da competência subdelegada de acordo com 
o despacho  n.º66/GAP/2013 de 23 de outubro) 
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Parte I - Descrição e caracterização do evento 

1. Caracterização do Evento 

A Feira do Monte é uma feira organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, aberto 

a toda a população. Embora seja um evento com caráter comercial, a Feira do Monte possui 

características revitalizadoras e reforçadoras da cultura popular local. Ainda assim, ela 

enfrenta diversos riscos na contemporaneidade devido ao cenário económico. No entanto, 

esta feira conseguiu sobreviver aos tempos modernos sem mudar demasiadamente, sofrendo 

apenas pequenas adaptações. A Feira do Monte tem contribuído para a dinamização da Região 

através da valorização dos produtos, do artesanato e das instituições locais, com objetivos a 

médio e longo prazo aos quais importa dar continuidade. 

 

No Pavilhão de Exposições, os expositores contam com um espaço para mostrar os seus 

trabalhos e com um “montra” para expor os produtos regionais. Destacam-se a cestaria, a 

olaria, a tapeçaria, a latoaria, a bijuteria/joalharia, a trapologia, o artesanato rural e as artes 

decorativas, cada vez mais apreciadas em Portugal e no mundo. A Feira do Monte é uma 

viagem de regresso às origens e às tradições.  

 

Além disso, conta-se ainda com divertimentos e música popular e com um espaço de realce 

para algumas profissões em vias de extinção, com trabalho ao vivo, e de desfrute de jogos 

tradicionais.  

 

A Feira do Monte tem igualmente como objetivos: 

 

a) Fomentar o mercado turístico no Concelho de Santiago do Cacém e no Baixo Alentejo, 

estimulando a procura turística da região e a visibilidade da região como destino de férias, 

bem como promover a oferta e as potencialidades regionais nos segmentos titulados pela 

Feira; 

b) Promover a oferta turística, nomeadamente o alojamento, a restauração, a animação 

turística e os recursos turísticos do Baixo Alentejo; 
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c) Promover os valores naturais da região; 

d) Preservar e divulgar os valores culturais da região, como o artesanato, a gastronomia, os 

produtos regionais e a música.  

 

São objetivos deste plano: 

 Planear as ações e condutas adequadas à organização do evento, respeitando as 

normas de segurança vigentes; 

 Estudar e planear o dispositivo necessário de intervenção para fazer face a eventuais 

situações de emergência que possam ocorrer; 

 Desenvolver e implementar medidas cautelares que permitam, no domínio da 

prevenção, mitigar e / ou reduzir fatores de risco e de vulnerabilidade existentes com 

a realização do evento; 

 Estabelecer a coordenação necessária com as diferentes entidades envolvidas na 

organização do evento, parceiras no âmbito da Proteção Civil; 

 Estabelecer a coordenação necessária com o escalão superior de Proteção Civil, 

designadamente o CDOS de Setúbal. 

A Feira do Monte realiza-se em Santiago do Cacém, nos dias 1, 2 e 3 de setembro. 

A feira funcionará no seguinte horário: 

Data Horário 

1 de setembro                 10h00 – 04h00 

2 de setembro       10h00 – 04h00 

3 de  setembro       10h00 – 01h00 

 

Estima-se que o fluxo de visitantes seja de 20 000 pessoas durante o decorrer da Feira. 
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Em termos de previsão meteorológica, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA), a previsão para os dias 1, 2 e 3 de setembro será de temperaturas de valor normal 

para a época do ano. 

SANTIAGO DO CACÉM 

DATA  SEX 1  SAB 2  DOM 3 

Estado do Tempo 

   

Temperatura 23ºC-13ºC 26ºC- 18ºC 26ºC- 19ºC 

Probabil. precipitação    

(Nota: poderá  haver algumas alterações até á data da Feira) 

Durante este evento, as ocorrências mais prováveis de sucederem são: 

 Incêndios urbanos, 

 Intoxicação alimentar, 

 Intoxicação por ingestão excessiva de álcool e estupefacientes, 

 Esmagamentos, decorrentes de situações de pânico, 

 Ferimentos causados por quedas ou agressões, 

 Desacatos / tumultos, 

 Desmoronamento de estruturas. 

 

2. Historial do Evento  

Uma feira é, reconhecidamente, um espaço – um mundo – de perceções, sensações e 

interações, no qual redes de educação, contacto e culturas são tecidas por expositores e 

visitantes.  

A Feira da Senhora do Monte, devido a cada vez menor influência religiosa, é atualmente 

designada por Feira do Monte e teve os seus primórdios no séc. XVI. Presume-se que a origem 

do seu nome, pela coincidência com a data de realização, advém da Festa da Natividade de 

Nossa Senhora, que se realizava, anualmente, a 8 de setembro. 
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A Feira realizar-se-ia então junto ao terreiro da Igreja, tendo-se iniciado a partir do 

aproveitamento, por parte de vendedores ambulantes, da venda de produtos aos aglomerados 

de pessoas que rumavam à festa religiosa.  

Nessa época, por todo o país iniciaram-se e fixaram-se grandes feiras, como é o caso da Feira 

da Senhora do Monte, resultantes de cerimónias ou festas religiosas. 

Ao longo dos anos e desde o seu início, a localização da Feira tem vindo a ser alterada, tendo-   

-se realizado a mesma em vários locais da periferia da Cidade de Santiago do Cacém, 

seguidamente no Largo do Chafariz da Senhora do Monte e, atualmente, no Parque de Feiras e 

Exposições da Cidade. 

A Feira da Senhora do Monte tem-se caracterizado ao longo da sua história como feira franca, 

local onde outrora, além de se verificar a comercialização de produtos e materiais usuais neste 

tipo de feira, também coexistiam, inseridas na estrutura da Feira, as feiras do gado e das 

atividades desenvolvidas na região. 

Produtos e géneros eram frequentemente oriundos das atividades agrícolas, o que 

tradicionalmente fazia com que as populações do Concelho e dos concelhos limítrofes 

acorressem a cada edição da Feira, encontrando ai, a preços mais competitivos e em maior 

quantidade, uma variedade de escolha de produtos, apetrechos e vestuário, essenciais para a 

sua vida pessoal ou profissional.   

A Feira da Senhora do Monte tinha também um papel de “encontro”, onde familiares, amigos 

e conhecidos se reviam, por vezes anualmente, pois a vida da época não o proporcionava com 

mais frequência e os meios e as vias de transporte eram quase inexistentes, obrigando as 

pessoas a dias de viagens para percorrerem uma dezena ou duas de quilómetros.  

Nos últimos anos, com o decréscimo da atividade agrícola, a Feira da Senhora do Monte tem 

vindo a sofrer uma transformação quer na sua apresentação, quer nas próprias características.   
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Parte II – Organização da Resposta  

1. Missão do Posto de Coordenação de Eventos  

O posto de coordenação da Feira será constituído por vários elementos que terão a 

responsabilidade de: 

 

a) Efetuar o acompanhamento do evento em estreita articulação com os diferentes 

Agentes de Proteção Civil (APC) e entidades de apoio;  

b) Estabelecer uma matriz constituída por recursos humanos e equipamentos de resposta 

operacional pertencentes aos APC e entidades de apoio, forças de segurança e unidades no 

“Safety/Security”, capaz de responder com eficácia às ocorrências no domínio de proteção e 

socorro; 

c) Coordenar a comunicação e informação pelos APC, entidades intervenientes e 

restantes colaboradores. 

Os responsáveis pelo Posto de Coordenação de Eventos (PCE) são: 

 

Nome Função durante o evento Função  

Albano Pereira Vereador Responsável pelo 

Parque de Feiras e Exposições 

Vereador da Câmara Municipal 

de Santiago do Cacém 

Alexandra Gonçalves Coordenadora da Feira Técnica Superior do DDET 

Fernando Dinis Silva Responsável SMPC Coordenador do SMPC 

Toda e qualquer informação será transmitida pelos coordenadores do PCE ao Vereador 

responsável pela área da Proteção Civil  da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

(Autoridade Municipal de Proteção Civil). 

2. APC e entidades de apoio envolvidas no PC 

2.1 Agentes de Proteção Civil 
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A ocorrência de um acidente grave ou catástrofe requer o envolvimento de diversos agentes 

de protecção civil, organismos e entidades de apoio. Como tal, é essencial que exista uma 

correta articulação entre eles para o sucesso das operações de socorro. Esta articulação entre 

as várias forças intervenientes permite ainda rentabilizar ao máximo os recursos e o tempo, 

fundamentais numa situação de emergência.  

 

Importa assim esclarecer quais as forças intervenientes numa situação de emergência durante 

este evento, e consagrados no artigo 46.º da Lei n.º 80/2015, de 3 de Agosto: 

 

 Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém (BVSTC), 

 Guarda Nacional Republicana – Destacamento Territorial de Santiago do Cacém (GNR), 

 Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)  

 Centro de Saúde de Santiago do Cacém. 

 

2.2 Entidades de Apoio 

 

As estruturas autárquicas assumem um papel fundamental no apoio às operações a 

desencadear em caso de ocorrência grave ou catástrofe, garantido a mobilização tanto dos 

meios públicos, como dos meios privados considerados uteis. O SMPC assume neste quadro 

um papel de relevo uma vez que lhe compete, em conjunto com outros serviços da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, acionar e coordenar os meios, recursos e pessoal necessário 

nas fases de emergência e reabilitação. 

 

 

 Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), 

 Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo (DDET), 

 Divisão de Comunicação e Imagem (DCI), 

 Divisão de Administração Geral e Financeira (DAGF), 

 Divisão de Projeto e Obras (DPO), 

 Divisão de Comodidade Local (DCL). 
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3. Articulação e atuação dos APC e entidades de apoio 

3.1. Missão das Estruturas Autárquicas 

Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

a) Disponibiliza meios, recursos e pessoal para a efetiva montagem do dispositivo;  

b) Reforça o acompanhamento da situação, em permanente articulação com o Serviço 

Municipal de Proteção Civil (SMPC);  

c) Apoia na evacuação dos locais e no transporte de pessoas, em estreita coordenação com o 

PCE; 

d) Apoia e sustenta logisticamente as operações de socorro e aciona o equipamento para 

intervenção nas diversas ocorrências de acordo com as necessidades do Comandante das 

Operações de Socorro (COS); 

e) Através do SMPC, colabora na efetiva implementação do presente plano; 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

a) Planeia, define e elabora a Ordem de Operações do evento, propondo o respetivo 

Dispositivo Operacional (safety), que atuará em caso de acidente / incidente; 

b) Coordena as ações de proteção civil, nomeadamente em ordem à mobilização de meios e 

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

desencadeamento e a adoção das medidas mais adequadas em situações de emergência, 

em estreita articulação com outros APC e entidades de apoio para a prossecução dos 

objetivos estratégicos. 

c) Promove a sinalização de infraestruturas, equipamentos de combate a incêndio e vias de 

evacuação, para a prevenção e proteção de todos os utentes do local; 

d) Colabora nas possíveis ocorrências, através de reconhecimento do terreno, informação 

complementar e apoio logístico; 
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3.2. Missão dos APC 

Guarda Nacional Republicana 

a) Coordena e garante, nos termos da lei, o cumprimento da lei e a manutenção da ordem; 

b) Controla o tráfego, o acesso e a segurança nas zonas de intervenção; 

c) Assegura a abertura de corredores de circulação de emergência, garantindo, se necessário, 

batedores de acompanhamento das viaturas de emergência. 

d) Cumpre as missões que legalmente lhe são atribuídas, em conformidade com a diretiva 

operacional própria; 

e) Designa oficial de ligação para o PCE sempre que necessário; 

 

 

Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém 

 

a) Assume o comando das operações de socorro, com base no disposto no SIOPS, com 

saliência para as ações de busca e resgate e combate a incêndios, dentro das respetivas 

áreas de jurisdição; 

b) Colaboram, no âmbito das respetivas missões, nas operações de socorro; 

c) Disponibilizam os meios necessários às operações de socorro, nomeadamente 

ambulâncias para transporte das vítimas; 

d) Participam na prestação de primeiros socorros; 

e) Participam nas ações de triagem e evacuação primária;  

f) Designa oficial de ligação para o PCE sempre que necessário; 

 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 

 Procedimentos Operacionais com o INEM: 

       Sem prejuízo das competências próprias no âmbito do SIEM, bem como das missões 
decorrentes da Diretiva Operacional Nacional n.º 1, para efeitos da presente ordem 
de Operações, o INEM garante: 
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a. O encaminhamento dos pedidos de socorro, em matéria de saúde, para o CBV 

Santiago do Cacém; 

b. O apoio de suporte avançado de vida, em articulação o CBV Santiago do Cacém, 

sempre que se justifique; 

c. O apoio técnico, através do CODU, às equipas de emergência pré-hospitalar envolvidas 

no dispositivo; 

d. A referenciação hospitalar; 

 

e. Em todas as chamadas via 112, que resultem em acionamento de meios, será efetuado 

o contacto para o CBV Santiago do Cacém, de forma a acionar o meio de socorro mais 

próximo; 

f. Sempre que seja evidente a necessidade de um recurso SAV, o despacho será sempre 

articulado com o CBV Santiago do Cacém; 

g. Sempre que, localmente, exista a necessidade de ajuda diferenciada e/ou orientação 

para evacuação, as equipas locais devem contactar o CODU SUL, através do Número 

Verde, de forma a diligenciar o melhor atendimento ao utente, tendo em conta os 

recursos disponíveis; 

h. A atribuição do número de evento será sempre efetuada com base em critérios 

clínicos, traduzidos na correta execução dos algoritmos de triagem e se existir 

transporte para a unidade de saúde adequada, por decisão médica do CODU.   

 

 

3.3. Missão das Entidades de Apoio 

Empresa de Segurança Privada 

 

a) Promove a vigilância das instalações e do equipamento de apoio à organização e ao evento 

e acompanha os feirantes aos respetivos lugares; 

b) Controla, sob coordenação da GNR e da organização, a movimentação e a presença de 

pessoas, bem como a prevenção de utilização de substâncias, engenhos e objetos de uso e 

porte legalmente proibidos; 
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c) Cumpre todas as missões que legalmente lhe são atribuídas, em conformidade com a lei 

em vigor, especialmente no dever de cooperação com as autoridades públicas. 

d) Disponibiliza um elemento de ligação ao PCE sempre que necessário. 

Parte III - Operações de Proteção Civil 

1. Orientações e instruções gerais  

Os procedimentos a adotar entre os intervenientes nas ações de proteção e socorro 

designados no presente plano deverão ser as seguintes; 

 

Deverá existir um planeamento e uma boa capacidade de intervenção no que respeita a: 

a) Combate a incêndios; 

b) Socorro diferenciado na área de emergência pré-hospitalar; 

c) Evacuações primárias e secundárias;  

d) Socorro em situações incaracterísticas; 

O bom senso deverá imperar entre todos os APC destacados e com funções no evento, tal 

como na boa articulação, disciplina e respeito, de acordo com publicado no Decreto-Lei n.º 

134/2006, de 25 de julho (SIOPS), alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio. 

2. Segurança Contra Incêndio 

Caracterização do Evento: Evento ao ar livre com cerca de 20.000 visitantes ao longo dos três 

dias de Feira.  

A classificação do espaço do evento em função da sua utilização: trata-se de um Recinto de 

Parque de Feiras e Exposições. O recinto encontra-se vedado e com os portões sempre 

abertos para a circulação de pessoas, como uma Utilização-Tipo VI “Espetáculos e Reuniões 

Públicas”, que corresponde a edifícios, partes de edifícios, recintos itinerantes ou provisórios e 
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ao ar livre que recebam público, destinados a espetáculos, reuniões públicas, exibição de 

meios audiovisuais, bailes, jogos, conferências, palestras, culto religioso e exposições, podendo 

ser, ou não, polivalentes e desenvolver as atividades referidas em regime não permanente, 

nomeadamente teatros, cineteatros, cinemas, coliseus, praças de touros, circos, salas de jogo, 

salões de dança, discotecas, bares com música ao vivo, estúdios de gravação, auditórios, salas 

de conferências, templos religiosos, pavilhões multiusos e locais de exposições não 

classificáveis na utilização tipo X; 

Categoria de Risco: 2.º Categoria de Risco (recinto ao ar livre e efetivo ≤ 15.000), em 

conformidade com o Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro e Portaria 1532/2008, de 

29 de dezembro.  

Comparativamente à classificação do recinto em função da sua lotação expectável, no nosso 

evento considera-se a seguinte classe: 

 Classe B – N ≥ 5.000 e N < 15.000 ocupantes – durante o decorrer do evento;  

Enquadramento Urbano 

O recinto do Parque de Feiras e Exposições, onde se realiza a Feira do Monte, localiza-se a 

norte da cidade de Santiago do Cacém, situado perto do Pavilhão dos Desportos, e junto à 

estrada Municipal 1101, Estrada de Santa Cruz  EM 548. 

 A Freguesia de Santiago do Cacém tem 7 603 habitantes (Fonte: Censos 2011) 

3. Postos Médicos e transportes de vítimas  

Durante o decorrer da Feira, não existirá nenhum Posto Médico Avançado (PMA). Em caso de 

incidente em que seja necessário apoio pré-hospitalar, a triagem primária, é realizada no local, 

e  efetuada pelo INEM. 

 

 

 

O alerta deverá ser dado sempre  através do número 112. 
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4. Alterações ao trânsito  

As alterações de trânsito previstas durante o decorrer da Feira estão referenciadas no 

Anexo 3. 

5. Sectorização 

A sectorização das zonas, onde irão decorrer os eventos, terá a seguinte descrição, que poderá 

ser analisada no Anexo 2.  

6. Análise do Risco e Vulnerabilidades 

A análise de risco de um determinado evento está diretamente relacionada com a combinação 

da Probabilidade da ocorrência de um fenómeno perigoso com a gravidade das consequências 

que tal fenómeno pode causar de um determinado perigo (R=P x G). As tabelas seguintes 

representam os diferentes graus de probabilidade e de gravidade de um acontecimento e a 

sua interligação na determinação do grau de risco.  

Então, uma análise de risco consiste dos seguintes elementos: 

 Identificação dos perigos, isso significa identificar as possíveis fontes de danos; 

 Identificar os riscos, isso significa identificar eventuais cenários de acidentes em que estes 

perigos realmente possam causar danos; 

 Avaliação do risco, isto significa avaliar se as medidas suficientes foram tomadas para 

prevenir os acidentes e limitar os danos possíveis. 

Grau de Probabilidade Descrição 

Frequente Situação que ocorre continuamente ou várias vezes 

Provável Probabilidade de ocorrência diária 

Ocasional Probabilidade de ocorrer ocasionalmente 

Remota De ocorrência muito rara 

Improvável 
Pode assumir-se que não vai ocorrer mas não é impossível. Por exemplo, explosão 
durante as festividades. 

Tabela 1. Classificação do Grau de Probabilidade de determinado evento 
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Grau de Gravidade Descrição 

Catastrófico 

 Perder a capacidade para cumprir a missão ou falhar o cumprimento da missão. 
 Morte ou incapacidade permanente (risco de acidente). 
 Perda de equipamento ou sistema crítico ou muito importante para o cumprimento 

da missão. 
 Grandes danos nas instalações. 
 Severos danos ao meio ambiente. 
 Falha grave na segurança, podendo comprometer a missão. 
 Danos colaterais 

Crítico 

 Degradação significativa (severa) na capacidade para cumprir a missão ou na 
prontidão da unidade. 

 Incapacidade permanente de partes da unidade ou incapacidade temporária total, 
excedendo 3 meses (risco de acidente). 

 Extensos (grandes) danos em equipamentos ou sistemas. 
 Danos significativos em instalações ou para o ambiente. 
 Falhas de segurança. 
 Danos colaterais significativos. 

Marginal 

 Degradação da capacidade de cumprimento da missão ou na prontidão da unidade. 
 Danos menores no equipamento ou sistemas, na propriedade ou no ambiente. 
 Perda de dias devido a ferimentos ou doença, não excedendo os 3 meses. 
 Danos menores nas instalações e no ambiente. 

Leve 
 Pouco ou nenhum impacto negativo na operação. 
 Necessidade de primeiros socorros. 

Tabela 2. Classificação da gravidade de determinado evento 

Níveis de Risco Descrição 

E 

Risco Elevado 

Perda da capacidade para realizar a missão. Isto implica que o risco associado a essa missão, 
atividade ou acontecimento pode ter graves consequências além das associadas a essa 
operação ou acontecimento. A decisão para continuar deve ser cuidadosamente ponderada 
perante o potencial ganho a ser alcançado, caso se prossiga com uma modalidade de ação. 
Deve ser aprovado pelo escalão apropriado.  

H 

Risco Alto 

Degradação significativa das capacidades para o cumprimento de missão, incapacidade para 
realizar todas as tarefas da missão ou incapacidade para a concluir caso os perigos ocorram 
durante a mesma. Isto sugere que caso os perigos ocorram, deles derivam consequências 
sérias. A decisão para continuar deve ser cuidadosamente ponderada perante o potencial 
ganho a ser alcançado, caso se prossiga com uma modalidade de ação. Deve ser aprovado 
pelo escalão apropriado. 

M 

Moderado 

Expectativa de degradação das capacidades para o cumprimento da missão em termos de 
padrões exigidos tem um efeito reduzido se os perigos acontecerem durante a missão. Se um 
perigo acontecer, apenas afetará ligeiramente as capacidades para o cumprimento da missão, 
resultando em poucos danos ou perdas e não afetará a prontidão global. 

L 

Risco Baixo 

As perdas esperadas têm pouco ou nenhum impacto no cumprimento da missão. Não são 
esperados danos ou doenças ou os riscos podem ser insignificantes e não ter um efeito ou 
impacto a longo termo. 

Tabela 3. Níveis de Risco 
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 PROBABILIDADE 

Frequente Provável Ocasional Remota Improvável 

G
R

A
V

ID
A

D
E 

Catastrófico E E H H M 

Crítico E H H M L 

Marginal H M M L L 

Leve M L L L L 

E (Extremely High) – Risco Elevado Perda da capacidade para cumprir a missão 

H (High) – Risco Alto Degradação significativa das capacidades 

M (Moderate) – Risco Moderado Degradação esperada das capacidades 

L (Low) – Risco Baixo Pouco ou mesmo sem impacto para o cumprimento da missão 

Tabela 4. Matriz de Avaliação do Risco 

Assim, durante a Feira do Monte, apresenta-se a seguinte matriz de Avaliação de Riscos 

Coletivos.  

Designação Dia Horário Vulnerabilidades Riscos 

Matriz de 
Avaliação de 

Riscos 

R=P x G 

Área de 
Espetáculos 

Palco Principal 

(Terrado 
Superior) 

 

1 21h00 – 04h00 

Concentração excessiva de 
pessoas. Local propício a 
grandes excessos sobretudo 
alcoólicos e alimentares. 

No entanto esta situação 
ocorrerá sobretudo a partir 
das 20h00, horário em que o 
fluxo de pessoas começa a 
aumentar. 

 

 Incêndios; 

 Queda de estruturas; 

 Esmagamentos, decorrentes 
de situações de pânico; 

 Ferimentos causados por 
quedas ou agressões; 

 Desacatos / tumultos; 

 Intoxicação por ingestão 
excessiva de álcool e/ou 
estupefacientes 

 Paragem Cardiorrespiratória 
(PCR); 
 

Risco Elevado 

2 e 
3 

22.30h – 04h00 

21h00 – 01h00 

Terrado inferior 

1 

2 e 
3 

 durante o dia nos 
espaços de 

divertimentos 

10h00 − 21h00 

Concentração excessiva de 
pessoas no local de 
divertimentos. 

  

 Incêndios; 

 Queda de estruturas; 

 Intoxicação Alimentar; 

 Ferimentos causados por 
quedas ou agressões; 

 Desacatos / tumultos. 
 

Risco Moderado 
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Pavilhão de 
exposições 

1 e  

2 

Durante o horário  
dos Eventos no 

Pavilhão de 
exposições.  

14h00 – 1h00 

 

14h00- 0h00 

Concentração excessiva de 
pessoas nos corredores de 
passagem. Concentração 
excessiva de pessoas no 
local, durante o horário dos 
espetáculos. 

 

 Ferimentos causados por 
quedas, entorses ou 
agressões; 

 Desacatos / tumultos. 

 Paragem Cardiorrespiratória 
(PCR); 

 Esmagamentos, decorrentes 
de situações de pânico; 
 

Risco Moderado 

3 

Tabela 5. Matriz de Avaliação do Risco Coletivo do Evento  

7. Comando 

Durante a execução do presente plano, em caso de ocorrência, compete ao Comandante das 

Operações de Socorro (COS) assegurar o comando e o controlo das operações de socorro e 

proteção. O chefe da primeira equipa a chegar ao local assume de imediato a função de COS, 

evoluindo esta posição sempre que um novo elemento de comando mais graduado chegue ao 

local. 

O desenvolvimento da situação inicia-se com a observação do local. 

O reconhecimento da situação permite a informação e tomada de decisão a tempo perante o 

desenvolvimento e organização do Teatro de Operações (TO), assim como a verificação da 

necessidade de meios de reforço, ou meios especializados, e posteriormente a avaliação 

permanente da situação efetuada pelo COS, de acordo com a seguinte informação: 

a) Local e situação de ocorrência; 

b) Terreno, nomeadamente o relevo e infraestruturas; 

c) Meteorologia no local e sua evolução; 

d) Previsões dos potenciais danos; 

e) Risco imediato para pessoas; 

f) Organização implementada no teatro de operações; 

g) Capacidade dos meios técnicos e humanos no local; 

h) Ocorrências em simultâneo na mesma área. 
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8. Transmissões 

Em caso de emergência, será utilizada a rede siresp em ST3 nas comunicações Internas (no TO 

da emergência) pelos Agentes de Proteção Civil, sendo a comunicação dos TO para o CDOS em 

Siresp CDOS-04 pelo COS presente no local. 

Caso as comunicações  falharem na rede SIRESP, as entidades recorrem à rede: 

  Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC), no modo semi-duplex e simplex; 

  Rede Operacional dos Bombeiros (ROB), nos modos semi-duplex e simplex. 

 Em caso de falha das Comunicações do SIRESP, será utilizado Canal de Manobra 5 para 

comunicações internas, sendo todas as comunicações transmitidas ao CDOS via REPC ou 

ROB pelo COS no local. 

(A REPC e ROB são redes privativas, a operar na faixa de frequências de VHF Banda Alta, 152-

173 MHz, licenciadas pela Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM) em nome da 

ANPC.) 

Sempre que necessário e no caso de as comunicações falharem, será acionado a rede de 

comunicações da Autarquia e, em último recurso, recorrer-se-á à Associação de 

Radioamadores do Litoral alentejana. 

Códigos de chamada no evento 

 

DRAGÃO – GNR Santiago do Cacém  

COMANDO1– B. V. Santiago do Cacém – Comandante BV Santiago 

COMANDO2– B. V. Santiago do Cacém – 2Comandante BV Santiago 

COMANDO3– B. V. Santiago do Cacém – Adjunto BV Santiago 

ÀS -15.9 − Presidente da Câmara   

SENA -15.9 − Vereador Câmara  

MIKE- 15.9- Sala de operações do  SMPC (localizada nos BV- Santiago) 

QUINA -15.9 − Coordenador do SMPC   

MÓVEL− Organização do Evento 

CDOS – CDOS Setúbal 
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9. Administração e Logística 

No que diz respeito à logística, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém será a principal 

coordenadora de toda a logística do evento, e terá as seguintes responsabilidades: 

a) Corte de algumas ruas com a colocação de sinalética; 

b) Colocação de baias no recinto; 

c) Controlo e abastecimento do sistema de água; 

d) Manutenção do sistema de eletricidade; 

e) Gerir os parques de estacionamento disponíveis; 

Em caso de uma ocorrência de emergência, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

representada pelo SMPC, deverá prestar o apoio necessário as APC intervenientes. 

Parte IV - Gestão de Informação 

1. Relatório de Situação  

No final do evento, o responsável pelo PCE, deverá elaborar um relatório final, após reunião 

dos restantes relatórios dos APC e entidades intervenientes no presente plano. Anexo 4 

2. Informação pública 

Em caso de ocorrência de um incidente, a Divisão de Comunicação e Imagem da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, deverá assegurar o aviso e informação permanente à 

população presente, de modo a que possa adotar as instruções das autoridades e as medidas 

de autoproteção mais convenientes.  

A informação a difundir à população presente durante o evento deverá conter a seguinte 

informação: 

 Números de telefone de contacto (em particular, linhas da CMSC); 

 Indicação de pontos de reunião ou centros de assistência; 
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 Listas de desaparecidos e feridos; 

 Locais de acesso interdito ou restrito; 

 As medidas de autoproteção; 

 Ou outras instruções consideradas necessárias.  

Parte V - Informação Complementar 

1. Conceitos e definições 

ACIDENTE 

Evento ou sequência de eventos não planeados, por vezes previsíveis, susceptíveis de provocar 

perdas ou danos humanos, materiais ou ambientais. 

Fonte: Min. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. Departamento 

de Defesa Civil, 1998, Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina de Desastres.2.ª 

Edição, BRASÍLIA, 1998. Disponível na: 

WWW:URL:http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp 

ALARME 

Sinal, dispositivo ou sistema que tem por finalidade avisar sobre um perigo ou risco iminente. 

Fonte: Min. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. Departamento 

de Defesa Civil, 1998, Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina de Desastres 2.ª 

Edição, BRASÍLIA, 1998. Disponível na: 

WWW:URL:http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp 

ALERTA 

Comunicação que indica aproximação de perigo com iminência inferior à da mensagem de 

Aviso.  

http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp
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Fonte: United Nations − International Strategy for Disaster Reduction.Terminology of disaster 

risk reduction, 2000. 

AUTOPROTEÇÃO 

Medidas individuais, familiares ou da comunidade, tendentes a prevenir ou a minimizar danos 

humanos, materiais ou ambientais, em caso de desastre. 

Fonte: Adaptado de Dirección General de Protección Civil. Red Radio de Emergencia.Glossário 

[Consult. 13 Ago.2007]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.proteccioncivil.org/vademecum/vade01.htm> 

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL (ANPC) 

Surgiu da reestruturação do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil em 2007. 

Faz parte do sistema de proteção civil tendo por missão planear, coordenar e executar a 

política de proteção civil, designadamente na prevenção e reação a acidentes graves e 

catástrofes, na proteção e socorro de populações e na superintendência da atividade dos 

bombeiros. 

É um serviço central, da administração direta do Estado, de natureza operacional, dotado de 

autonomia administrativa e financeira e com património próprio, na dependência do membro 

do Governo responsável pela área da Administração Interna. 

Fazem parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) os Serviços Centrais (Sede), onde 

se incluem o Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) e 18 Comandos Distritais de 

Operações de Socorro (CDOS). 

Fonte: Preâmbulo, artigo 1.º, n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 73/2012, de 26 de março, 

Diário da República, 1.ª série N.º 61. 

Termos Relacionados: Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, Comando 

Nacional de Operações de Socorro, Comandos Distritais de Operações de Socorro. 
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AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 

São agentes de proteção civil, de acordo com as suas atribuições próprias, os Corpos de 

Bombeiros, os Sapadores Florestais, as Forças de Segurança; as Forças Armadas, a Autoridade 

Marítima, a Autoridade Aeronáutica, o INEM e outros serviços de saúde. 

Além dos Agentes de Proteção Civil, têm dever especial de cooperação as Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários, os Serviços de Segurança, o Instituto Nacional de 

Medicina Legal, as instituições de segurança social, as instituições com fins de socorro e de 

solidariedade, os organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria 

e energia, transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente, os serviços de segurança e 

socorro privativos das empresas públicas e privadas, dos portos e aeroportos. 

Os agentes e as entidades acima referidos, em situação de iminência ou de ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe, articulam-se operacionalmente nos termos do Sistema Integrado 

de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) sem prejuízo das suas estruturas próprias de 

direção, comando e chefia. 

Fonte: alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 1, alíneas a), b), c), d), e), f) e g) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 46.º, da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, Diário da República, 1ª série N.º 126. 

Termos Relacionados: Sistema de Proteção Civil, Sistema Integrado de Operações de Proteção 

e Socorro (SIOPS). 

CENÁRIO 

Representação simplificada da realidade com a função de ajudar a compreender os problemas 

e a gravidade dos mesmos. Na área da proteção civil, constitui um elemento base de 

planeamento de emergência no qual se descreve a progressão hipotética das circunstâncias e 

dos eventos. A sua conceção tem por objetivo ilustrar as consequências dos impactos, mas 

especialmente a conceção das decisões e das operações de emergência (Alexander, D., 2002). 
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Fonte: Adaptado de ANDERSON, M. ― Contributos para planeamento de emergência. 

Aplicação ao caso do plano especial para o risco sísmico da Área Metropolitana de Lisboa e 

Concelhos Limítrofes, Tese de Mestrado FLUP, Porto. 2006. 

COMANDANTE DAS OPERAÇÕES DE SOCORRO (COS) 

O técnico, dependente hierarquicamente do Comandante Operacional, de acordo com o nível 

do Posto de Comando Tático instalado no Teatro de Operações, responsável pelas tarefas de 

ataque, extinção e rescaldo de um incêndio florestal, de acordo com as faculdades que lhe são 

atribuídas pela legislação em vigor. 

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CDOS) 

Centro de operações e comunicações para apoio e coordenação de operações de socorro no 

âmbito do distrito. 

Em cada distrito, existe um Comando Distrital de Operações de Socorro dirigido pelo 

Comandante Operacional Distrital (CODIS) o qual reporta hierarquicamente ao Comandante 

Operacional Nacional (CONAC). O CODIS é coadjuvado pelo 2.º Comandante Operacional 

Distrital. 

São competências dos CDOS no âmbito do SIOPS: garantir o funcionamento, a operatividade e 

a articulação com todos os agentes de proteção civil do sistema de proteção e socorro no 

âmbito do distrito; assegurar o comando e o controlo das situações que pela sua natureza, 

gravidade, extensão e meios envolvidos ou a envolver requeiram a sua intervenção; mobilizar, 

atribuir e empregar o pessoal e os meios indispensáveis e disponíveis à execução das 

operações; assegurar a gestão dos meios aéreos a nível distrital; assegurar a coordenação, no 

respeito pela sua direção e comando próprios, de todas as entidades e instituições 

empenhadas em operações de socorro; apoiar técnica e operacionalmente os governadores 

civis e as comissões distritais de proteção civil. 

Compete ainda aos CDOS assegurar a articulação operacional permanente com o coordenador 

do Serviço Municipal de Proteção Civil. 
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Fonte: n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 134/2006, de 25 de julho, Diário da República 1.ª 

série N.º 142; n.º1, n.º2, n.º 4, n.º 5 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 75/2007, de 29 de março. 

 

EMERGÊNCIA 

Um acontecimento inesperado que coloca a vida e/ou a propriedade em perigo e que exige 

uma resposta imediata através dos recursos e procedimentos de rotina da comunidade. 

Exemplos: um acidente entre vários automóveis com feridos ou mortos; um incêndio causado 

por um relâmpago que se espalha a outros edifícios. (Drabek 1996, Sessão 2, p. 3) 

Fonte: NOAA Coastal Services Center, Vulnerability Assessment Techniques and Applications 

(VATA) Glossary [Consult. 13 Ago. 2007.]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.csc.noaa.gov/vata/glossary.html> 

EVACUAÇÃO 

Procedimento que consiste na recolha, transporte e alojamento de pessoas e bens, do local 

onde ocorreu ou haja risco de ocorrer um sinistro, para um local seguro. 

Fonte: [Min. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. Departamento 

de Defesa Civil, 1998, ―Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina de Desastres, 

2.ª Edição, BRASÍLIA, 1998. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp> 

INCIDENTE 

Episódio repentino que reduz significativamente as margens de segurança sem contudo as 

anular, apresentando por isso apenas potenciais consequências para a segurança, levando a 

uma atualização das bases de dados, mas sem acarretar uma revisão dos modelos, das 

finalidades, das regras e dos valores. 

Fonte: Min. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. Departamento 

de Defesa Civil, 1998, ―Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina de Desastres. 

http://www.csc.noaa.gov/vata/glossary.html
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2.ª Edição, BRASÍLIA, 1998. Disponível em 

WWW:URL:http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp 

 

OCORRÊNCIA 

Evento que requer a intervenção especializada de equipas de socorro em caso de emergência. 

Fonte: Adaptado Min. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. 

Departamento de Defesa Civil, 1998, ―Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina 

de Desastres.2.ª Edição, BRASÍLIA, 1998. Disponível em WWW:< 

URL:http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp> 

PROTEÇÃO CIVIL 

A atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e 

por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos 

inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e de proteger 

e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram. 

No quadro dos compromissos internacionais e das normas aplicáveis do direito internacional, a 

atividade de proteção civil pode ser exercida fora do território nacional, em cooperação com 

estados estrangeiros ou organizações internacionais de que Portugal faça parte. 

As atividades de proteção civil exercem-se nos domínios: do levantamento, previsão, avaliação 

e prevenção dos riscos coletivos; da análise permanente das vulnerabilidades perante 

situações de risco; da informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em 

matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades; do planeamento de soluções 

de emergência, visando a busca, o salvamento, a prestação de socorro e de assistência, bem 

como o transporte, alojamento e abastecimento das populações; da inventariação dos 

recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente mobilizáveis, ao nível local, regional e 

nacional; do estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios em geral, de 

http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp
http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp
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monumentos e de outros bens culturais, de infraestruturas, do património arquivístico, de 

instalações de serviços essenciais, bem como do ambiente e dos recursos naturais; da previsão 

e planeamento de ações atinentes à eventualidade de isolamento de áreas afetadas por riscos. 

Fonte: n.º 1, do artigo 1.º, n.º 3 do artigo 2.º e n.º 2 do artigo 4.º, da Lei n.º 27/2006, de 3 de 

Julho, Diário da República, 1.ª série N.º 126. 

Termos Relacionados: Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Agentes de Proteção 

Civil. 

RISCO 

 O valor expectável de perdas (vítimas mortais, feridos, bens, etc.), que seriam provocadas por 

um perigo, sendo o seu valor uma função da perigosidade e do grau de exposição dos 

elementos vulneráveis (populações, edificado e infraestruturas) numa dada área. 

Natural Quando o fenómeno que produz os danos tem origem na natureza. 

Antrópico Quando o fenómeno que causa danos tem a sua origem em ações humanas. 

Tecnológico Quando o perigo resulta do desrespeito pelas normas de segurança e pelos 

princípios que não só regem a produção, o transporte e o armazenamento, mas também o 

manuseamento de produtos ou o uso de tecnologias. 

Fonte: Dirección General de Protección Civil. Red Radio de Emergencia.Glossário [Consult. 13 

Ago.2007]. 

Disponível em WWW:<URL: http://www.proteccioncivil.org/vademecum/vade01.htm> 

VÍTIMAS 

As pessoas, a comunidade que suporta os resultados infelizes da catástrofe ou do acidente por 

sua responsabilidade, de outrem ou do acaso. 

http://www.proteccioncivil.org/vademecum/vade01.htm
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Fonte: Min. Planejamento e Orçamento Secret. Especial de Políticas Regionais. Departamento 

de Defesa Civil, 1998, Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e Medicina de Desastres.2.ª 

Edição, BRASÍLIA, 1998. Disponível na 

WWW:URL:http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp 

2. Lista de contactos 

Entidade Nome Contacto 

Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém Geral 269810490 

Guarda Nacional Republicana Geral 265242640 

CDOS de Setúbal Geral 212351120 

Centro de Saúde de Santiago do Cacém Geral 269750290 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano Geral 269818100 

 

3. Lista de distribuição do Plano de Coordenação 

Para Execução 

Entidade Exemplar 

SMPC da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 00 

Comandante da GNR de Santiago do Cacém 01 

Comandante da GNR do Destacamento Territorial de Santiago do Cacém 02 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém 03 

 

Para Conhecimento 

Entidade Exemplar 

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 04 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 05 

Comandante Operacional Distrital de Setúbal 06 

Capitão do Porto de Sines  

http://www.defesacivil.gov.br/publicacoes/publicacoes/glossario.asp
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Presidente da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra 

07 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém 08 

Coordenadora do Evento do Município de Santiago do Cacém 09 

Autoridade Saúde / Delegado de Saúde 10 

Coordenadora do Centro de Saúde de Santiago do Cacém 11 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano 12 

Chefe da Polícia Marítima  13 

 

4. Lista de siglas e acrónimos do PC 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

APC − Agentes de Proteção Civil  

COS − Comandante Operacional de Socorro 

DON – Directiva Operacional Nacional 

DCI − Divisão de Comunicação e Informação 

DDET −Divisão de Desenvolvimento  Económico e Turismo 

DAGF − Divisão de Administração Geral e Financeira 

DPO − Divisão de Projeto e Obras (DPO); 

DCL − Divisão de Comodidade Local (DCL) 

ESMF- Escola Secundária Manuel da Fonseca 

HLA – Hospital do Litoral Alentejano 

NEP – Norma de Execução Permanente  

PC − Plano de Coordenação 
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PCE − Posto de Coordenação de Eventos 

PMA – Posto Médico Avançado  

REPC – Rede de Proteção Civil 

ROB – Rede Operacional dos Bombeiros  

SMPC − Serviço Municipal de Proteção Civil 

SIV – Suporte Imediato de Vida 

TO – Teatro de Operações 

VMER − Viatura Médica de Emergência e Reanimação  

5. Anexos do Plano de Coordenação 

 Anexo-1-Programa das Festas; 

 Anexo-2-Sectorização; 

 Anexo-3-Alterações ao Transito; 

 Anexo-4-Relatório de Situação; 

 Anexo-5- Diagrama de Comando e Transmissões; 

 Anexo-6-Planta Geral do Evento; 

 Anexo-7- Planta Sectorização por área de risco; 

 Anexo-8- Planta Sectorização de Material de Extinção; 

 Anexo-9- Trajeto dos APC para o TO; 

 Anexo-10 Planta Geral do Evento; 

 Anexo-11- Contactos Comissão Municipal Proteção Civil 

 

 

 

 

 
  



 

Plano Especial de Emergência  

Feira do Monte 2017 

 
 

   Versão III –FEIRA DO MONTE 2017 –PLANO-Serviço Municipal de Proteção Civil- 

 
31 31 

 

Parte VI – Informação Complementar 

 

1. Bibliografia e Referencias Legislativas 

 

 Lei n.º 80/2015, de 3 de Agosto (Lei de Bases da Proteção Civil); 

 Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro (Enquadramento institucional e operacional da 

proteção civil no âmbito municipal, organização dos serviços municipais de proteção 

civil e competências do Comandante Operacional Municipal);  

 Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro (Instalação e Funcionamento de 

Recintos de Espetáculos e Divertimentos Públicos); 

 Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro com a primeira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 21/2006, de 2 de fevereiro – Altera o Decreto-Lei n.º 49/2003, de 30 de março 

(Quadro de competências do CNOS, CDOS, Comandante Operacional Nacional e 

Comandantes Operacionais Distritais, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 97/2005, de 16 de junho); 

 Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio (Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei 

n.º 134/2006, de 25 de julho, que cria o Sistema Integrado de Operações de Proteção 

e Socorro); 

 Decreto-Lei n.º73/2012, de 31 de maio (Lei Orgânica da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil – ANPC); 

 Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho (Define o regime jurídico aplicável aos 

bombeiros portugueses no território continental);  

 Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho (Define o regime jurídico dos corpos de 

bombeiros, no território continental); 

 Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro (Regime Jurídico de Segurança Contra 

Incêndio em Edifícios); Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro (Licenciamento 

de Recintos Itinerantes e Improvisados); 
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 Portaria n.º 1532/2008, de 29 de novembro (Regulamento Técnico de Segurança 

Contra Incêndio em Edifícios); 

 Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho (Diretiva relativa aos Critérios e Normas 

Técnicas para a Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil). 

 

Outras Referências 

 Diretiva Operacional Nacional (DON) n.º 1 – Dispositivo Integrado das Operações de 

Proteção e Socorro (DIOPS); 

 Normas Operacionais Permanentes (NOP) da ANPC; 

 Norma de Execução Permanente (NEP) da ANPC; 

 Caderno Técnico PROCIV #3 – “Manual de apoio à elaboração e operacionalização de 

Planos de Emergência de Protecção Civil”; 

 Caderno Técnico PROCIV #9 – “Guia para a Caracterização de Risco no Âmbito da 

Elaboração de Planos de Emergência de Protecção Civil”; 

 Caderno Técnico PROCIV #11 – “Guia para a Elaboração de Planos Prévios de 

Intervenção – Conceito e Organização”. 

 Caderno Técnico PROCIV #19 – “Manual de Apoio à Elaboração de Planos de 

Coordenação para Eventos de Nível Municipal”. 

 

 

 


