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PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO 

1. Introdução 

De acordo com o ponto 3 do artigo 2º da Resolução nº 25/2008 de 18 de julho, este plano enquadra-se 

na tipologia de Plano Especial, ou seja, a sua elaboração permite enfrentar situações específicas do 

concelho de Leiria.  

Este documento destina-se principalmente a mitigar e limitar os danos no exterior do estabelecimento 

da Respol, Resinas SA, organizando as várias entidades e agentes de proteção civil para a proteção da 

população, para: 

• Desencadear procedimentos de emergência, dirigir e coordenar as ações no exterior do 

estabelecimento; 

• Assegurar a comunicação entre o operador do estabelecimento e o serviço municipal de 

proteção civil (SMPC) de Leiria, de avisos imediatos de acidentes graves ou incidentes não 

controlados passíveis de produzir um acidente grave, envolvendo substâncias perigosas; 

• Desencadear procedimentos de alerta e mobilização de meios; 

• Coordenar os recursos necessários à execução do plano de emergência externo; 

• Preparar as medidas mitigadoras a tomar no exterior do estabelecimento; 

• Apoiar as medidas mitigadoras tomadas no estabelecimento pelo operador; 

• Prestar ao público informações específicas relacionadas com o incidente e conduta, incluindo 

as medidas de autoproteção, que se deverá adotar nessas circunstâncias. 

A Respol, Resinas S.A., nasceu em 1994, em Pinheiros (Marrazes e Barosa), Leiria, tendo como finalidade 

a produção de resinas sintéticas. As suas coordenadas são: 

• N: 39º 46' 32 04''; 

• W:8º 46' 56 60''. 

Esta empresa produz três famílias de resinas: POLIMELT, REDUR e RESINK. São, respetivamente, 

produtos de aplicação nas indústrias de adesivos (hot-melts), vernizes industriais e tintas de impressão. 

Distribuídas pelas três famílias, a Respol produz algumas dezenas de marcas de resinas diferentes. 

Estas resinas duras são produtos sintéticos derivados do pez, ou colofónia, e a sua composição difere 

sensivelmente de uma marca para a outra. 

A Respol também possui uma destilaria independente, para produção de pez (colofónia) e águaraz 

(essência de terenbina). 
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Foram, pela Respol, considerados oito cenários, tendo como base as conclusões da identificação de 

fontes de perigo internas e externas, a análise histórica de acidentes e a Análise Preliminar de Perigos 

(APH). 

Os cenários considerados foram os seguintes: 

• Cenário 1: Fuga de fluído térmico no reator; 

• Cenário 2: Incêndio no armazém de Solventes; 

• Cenário 3: Rotura no tanque de Aguarrás; 

• Cenário 4: Rotura na tubagem de Aguarrás; 

• Cenário 5: Enchimento da Cisterna/Bidões de Aguarrás; 

• Cenário 6:Fuga de Aguarrás na Destilaria; 

• Cenário 7: Rotura no Tanque de REZN 100; 

• Cenário 8: Fuga de REPOL 339-00 no armazém de Mercadorias; 

 

O Diretor do Plano de Emergência Externo da Respol é o Presidente de Câmara Municipal, ou o seu legal 

substituto. 
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2. Âmbito de aplicação 

O âmbito de aplicação deste documento é toda a zona da empresa Respol, incluindo a zona envolvente 

dos Pinheiros e o loteamento industrial das Cova das Faias, num raio de 2 Km a partir da empresa. 

Pretende-se dar orientações e definir bases e princípios gerais para programas de treino e avaliação dos 

agentes de proteção civil, bem como assegurar as operações a realizar nas imediações da Respol, 

Resinas SA. 

A Respol fica localizada entre a Zona Industrial da Cova das Faias (ZICOFA) e Pinheiros, ocupando uma 

área de 65538 m
2,

 

A Respol situa-se na extremidade da Zona Industrial ZICOFA, em que 

• A Poente situa-se uma Oficina de Reparação de Automóveis; 

• A Nascente situa-se uma unidade de armazenamento e comércio de garrafas de gás e uma 

infraestrutura de comercialização de peças de automóveis; 

• A Norte situa-se a CERCILEI que comporta um elevado número de utentes de características 

especiais. 

• Está previsto a Noroeste a construção de um Jardim de Infância. 

As localidades que envolvem a Respol são as seguintes: 

• Norte: Janardo e Milagres; 

• Poente: Pinheiros; 

• Sul: Cabecinhos, Marrazes e Marinheiros; 

• Nascente: Boavista. 

Os riscos para os quais este plano se destina são decorrentes da possibilidade de ocorrência de:  

• Incêndio; 

• Explosão; 

• Emissão de gases inflamáveis; 

• Derrames de substâncias perigosas; 

• Colapso de edifícios; 

• Sismo; 

• Ameaça de bomba / Volume suspeito / Sabotagem; 

• Acidente pessoal. 
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O presente documento é um Plano de Emergência Especial, apresentando-se como um documento de 

gestão de emergência na freguesia de Marrazes e Barosa, Concelho e Distrito de Leiria, para a empresa 

Respol, Resinas S.A, onde estão presentes substâncias perigosas em grandes quantidades (Óxido de 

Zinco, Butil Fenol, Nonilfenol, óleos, Aguarrás, Resal, Tolueno) armazenadas na instalação. 

Os planos especiais são elaborados com o objetivo de serem aplicados quando ocorrerem acidentes 

graves e catástrofes específicas, cuja natureza requeira uma metodologia técnica e/ou científica 

adequada ou cuja ocorrência no tempo e no espaço seja previsível com elevada probabilidade ou, 

mesmo com baixa probabilidade associada, possa vir a ter consequências inaceitáveis. 

O Plano de Emergência Externo da Respol (PEE), previsto no Decreto-lei nº 254/2007 de 12 de Julho, em 

função da Diretiva “Seveso II” e é um plano de emergência de proteção civil de âmbito municipal e de 

caráter especial. 
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3. Objetivos 

O PEE, através do controlo e prevenção de riscos graves envolvendo substâncias perigosas, tem como 

objetivos principais: 

� Circunscrever e controlar os incidentes de modo a minimizar os seus efeitos e a limitar os danos 

no homem, no ambiente e nos bens; 

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

graves envolvendo substâncias perigosas; 

� Comunicar as informações necessárias ao público e aos serviços ou autoridades 

territorialmente competentes; 

� Prever e identificar as medidas para a reabilitação e, sempre que possível, para a reposição da 

qualidade do ambiente, na sequência de um acidente grave envolvendo substâncias perigosas
1
. 

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

minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe; 

� Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e 

estruturas a empenhar em operações de Proteção Civil; 

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

� Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de 

intervenção das entidades intervenientes; 

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

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

catástrofes relacionados com acidentes químicos, e restabelecer o mais rapidamente possível, 

as condições mínimas de normalidade; 

� Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado 

de todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade 

e dimensão das ocorrências o justifique; 

� Habilitar as entidades envolvidas no plano especial a manterem o grau de preparação e de 

prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes, envolvendo os riscos 

químicos graves; 

� Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em vista a 

sua preparação, a assunção de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de 

resposta à emergência. 

                                                                 
1 Decreto-lei 254/2007 de 12 de Julho. 
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Para efeitos de harmonização sectorial, Plano Especial de Emergência Externo da Respol, Resinas, SA 

articula-se com o Plano Municipal de Emergência. 



Plano de Emergência Externo da Respol, Resina S.A.                                                    

12 
 

 

4. Enquadramento Legal 

A elaboração deste Plano teve como base a seguinte legislação geral: 

• Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (Decreto-Lei n.º 73/2013 de 31 de Maio); 

• Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (Decreto-Lei n.º 72/2013 de 31 de 

Maio); 

• Define o regime jurídico aplicável à constituição, organização, funcionamento e extinção dos 

corpos de bombeiros, no território continental (Decreto-Lei n.º 248/2012 de 21 de Novembro); 

• Estabelece as normas de funcionamento da Comissão Nacional de Proteção Civil (Portaria n.º 

302/2008 de 18 de Abril); 

• Diretiva Relativa aos Critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de 

planos de emergência de proteção civil (Resolução n.º 25/2008 de 18 de Julho); 

• Regulamento de Funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional (Declaração n.º 

344/2008 de 17 de Outubro); 

• Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (RJ-SCIE) (Decreto-Lei 

n.º 220/2008 de 12 de Novembro); 

• Regime jurídico das associações humanitárias de bombeiros (Lei n.º 32/2007 de 13 de Agosto); 

• Lei que Define o Enquadramento Institucional e Operacional da Proteção Civil no Âmbito 

Municipal (Lei n.º 65/2007 de 12 de Novembro); 

• Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho); 

A elaboração deste Plano teve como base a seguinte legislação específica: 

• Decreto-lei que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam 

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

(Decreto-lei nº 254/2007), transportando para a ordem jurídica interna  a Diretiva nº96/82/CE, 

do Concelho, com redação dada pela Diretiva nº2003/105/CE, do Parlamento Europeu e do 

Concelho (vulgo Diretiva “Seveso II”); 

• Regulamento para a notificação de substâncias químicas e para a classificação, embalagem e 

rotulagem de substâncias perigosas (Regulamento CE nº 1278/2008 DE 18 de Dezembro) 

A elaboração do PEE segue o disposto no artigo 19º e no 2º do Anexo V do Decreto-lei nº 254/2007, 

bem como os critérios e normas técnicas definidas pela Resolução nº 25/2008.  
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5. Antecedentes do Processo de Planeamento 

O presente Plano de Emergência visa preservar e proteger a qualidade do ambiente e a saúde humana, 

garantindo a prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas 

consequências através de medidas de ação preventiva. 

De forma a efetuar um controlo documental do presente documento procedeu-se à realização dos 

seguintes quadros a preencher oportunamente: 

 

Tabela 1- Histórico de Versões do PEE e respetiva data de aprovação 

ANO VERSÃO DATA 

Consulta 

Pública 

(data inicio 

consulta) 

CMPC 

(data 

parecer 

prévio) 

ANPC 

(data 

parecer 

positivo) 

CNPC 

(data 

apreciação 

positiva) 

Diário da 

República (data de 

publicação) 

2009 1 09/07/09 26/05/09 09/07/09 24/02/10 10/02/2010 24/02/2010 

 

Tabela 2- Datas de atualizações e identificação dos conteúdos atualizados do plano 

VERSÃO DATA 
RESPONSÁVEL PELA 

ATUALIZAÇÃO 

CAPÍTULOS 

ATUALIZADOS 
OBSERVAÇÕES 

1º 11/2010 COM Todos - 

 

Tabela 3- Registos de Ativações do PEE 

DATA DE ACTIVAÇÃO MOTIVO DE ATIVAÇÃO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA 

18/12/12 Elaboração de um Livex - 
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Tabela 4- Exercícios realizados no âmbito do PMEPC 

N.º DATA 
NOME 

EXERCÍCIO 

TIPO DE 

EXERCÍCIO 
PRINCIPAIS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

RELATÓRIO DE 

AVALIAÇÃO 

 

1 

 

18/12/12 

PMEX    

LEIRIA 

2012 

LivEX 

Câmara Municipal de Leiria; 

Bombeiros Municipais de Leiria; 

Bombeiros Voluntários de Leiria, 

Bombeiros Voluntários da Maceira, 

Bombeiros Voluntários da Ortigosa; 

RESPOL Resinas, S.A.; 

Cruz Vermelha Portuguesa- Leiria; 

Centro Municipal de Operações de 

Socorro; 

Comando Distrital de Operações de 

Socorro; 

Junta de Freguesia dos Marrazes e Barosa; 

Divisão de Desenvolvimento Económico e  

Ambiente (DIDEA) (CML); 

Gabinete de Relações Públicas e 

Geminações (GRPG); 

Divisão de Manutenção e Conservação 

(DIMC) (CML); 

CERCILEI; 

PSP; 

GNR; 

INEM. 

Relatório Final 

 

Em 2013 foi organizado um exercício do tipo LivEX pela Divisão de Proteção Civil e Bombeiros de Leiria, 

no qual foi criado um cenário de um incêndio/explosão de um reator da Empresa Respol, Resinas S.A. 

Neste exercício estiveram envolvidos os Corpos de Bombeiros do Município (Municipais, Voluntários de 

Leiria, Maceira e Ortigosa), a Câmara Municipal de Leiria, a GNR, a PSP, a Respol, Resinas, S.A., a 

CERCILEI, o INEM, o Centro Distrital de Operações de Socorro de Leiria (CDOS), o Centro Municipal de 

Operações de Socorro de Leiria (CMOS), a Cruz Vermelha Portuguesa de Leiria, a Junta da Freguesia dos 

Marrazes e Barosa, e outras entidades, com o intuito de exercitar e testar as capacidades de resposta da 

componente técnico-operacional dos agentes e estruturas de proteção civil que estão definidos neste 

PEE. 

Assim o presente documento é a primeira revisão do PEE para a empresa em questão. 
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6. Articulação com instrumentos de planeamento e ordenamento do território 

O PEE tem em conta as áreas de risco identificadas nos vários planos de gestão do território que 

abrangem a área do Município. 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
2
 é um instrumento de 

desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância 

para a organização do território nacional. Estabelece como situações mais críticas de região do Centro 

Litoral, à qual pertence o concelho de Leiria, a floresta abandonada, destruída ou desadaptada; 

agricultura desordenada; caos na ocupação urbano-industrial dos espaços periurbanos e rurais e 

problemas ambientais decorrentes de unidades industriais desativadas e de pecuárias intensivas. Os 

riscos identificados para o concelho de Leiria são: troço crítico de erosão litoral; troço e ponto crítico 

sujeito a inundação; gasoduto; risco de movimento de massa e risco de incêndio. 

O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios
3
 (PNDFCI) pretende contribuir para a 

definição de uma estratégia e a articulação metódica e equilibrada de um conjunto de ações com vista a 

fomentar a gestão ativa da floresta, criando condições propícias para a redução progressiva dos 

incêndios florestais. 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral
4
 caracteriza-se por ser um instrumento 

de política sectorial que incide sobre os espaços florestais e visa enquadrar e estabelecer normas 

específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a 

produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. 

O Plano Diretor Municipal de Leiria
56

 estabelece através do seu regulamento os princípios, orientações 

e regras a que deverá obedecer a ocupação, uso e transformação do solo. O referido plano identifica o 

Património Natural estabelecendo medidas especiais de proteção dos leitos, margens e zonas 

adjacentes dos cursos e planos de água; perímetro de rega do vale do Lis; reserva ecológica nacional; 

baldios, matas nacionais e outras áreas sujeitas a regime florestal e reserva agrícola nacional. Destaque 

para a obrigação do cumprimento de afastamentos para as indústrias do tipo A e B (1 e 2). 

                                                                 
2 Declaração de Retificação n.º 80-A/2007 de 7 de Setembro in DR N.º 173 1ª série - Retifica a Lei 58/2007 (aprova o Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território), publicada no Diário da República, 1ª série n.º 170, de 4 de Setembro de 2007. 

3 Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006 de 26 de Maio in DR N.º 102 1ª série - B - Aprova o Plano Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios. 

4 Decreto Regulamentar n.º 11/2006 de 21 de Julho in DR N.º 140 1ª série - Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do 

Centro Litoral. 

5 Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/95 de 4 de Setembro in DR N.º 204 1ª série-B - Ratifica o Plano Diretor Municipal de 

Leiria. 

6 Aviso nº 6259/2014 de 27 de Maio- Consulta Pública do Plano Diretor Municipal de Leiria 
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O Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil (PDEPCL) seria um instrumento fundamental para a 

realização do PMEPC. Até à presente data o PDEPCL encontra-se em fase de elaboração. 

Os Planos Municipais de Emergência dos Municípios Adjacentes (Alcobaça, Batalha, Marinha Grande, 

Ourém, Pombal e Porto de Mós) encontram-se em fase de revisão, tendo em conta a legislação em 

vigor. Deveria existir uma estreita articulação entre estes planos e o PEE, principalmente em situações 

de emergência que abrangem estes concelhos e/ou que carecem de recursos humanos e materiais 

destes municípios e do município de Leiria.  

Do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios fazem parte a carta de risco de incêndio, 

assim como a perigosidade de incêndios florestais, sendo importantes para identificar as áreas com 

maior risco e vulnerabilidade aos incêndios florestais. As áreas onde se registam classes de perigosidade 

alta ou muito alta terão medidas especiais na proteção da floresta contra incêndios, desde a limitação 

na edificação e a adoção de medidas que diminuam a carga combustível em áreas de interface (ex. 

urbano – florestal) até ao pré-posicionamento de equipas de 1ª intervenção. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Leiria (PMEPC) serviu de base à elaboração do 

Plano de Emergência Externo da Respol, Resinas S.A. ao nível da caracterização dos riscos, uma vez que 

identifica os riscos existentes nesta área de intervenção do PEE. O PMEPC refere os meios e recursos 

existentes no Município, o apoio logístico e funcionamento da rede de comunicações a utilizar em caso 

de acidente grave ou catástrofe. A Gestão da Informação, os Procedimentos de Evacuação, a 

Manutenção da Ordem Pública, os Serviços Médicos e Transporte de Vitimas, as ações de Socorro e 

Salvamento são processos coincidentes nos dois Planos. O PEE segue a estrutura do PMEPC, baseado no 

Manual de apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil. 

A partir do Plano de Emergência Interno da Respol foram retiradas informações específicas que 

serviram de base para a elaboração do PEE, segundo do DL 254/2007 de 12 de Julho. 
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7. Ativação do Plano 

7.1 Competência para a Ativação do Plano 

A ativação do plano de emergência externo visa assegurar a colaboração das várias entidades 

intervenientes, garantindo a mobilização mais rápida dos meios e recursos afetos ao plano e uma maior 

eficácia e eficiência na execução das ordens e procedimentos previamente definidos. As declarações de 

situações de contingência ou calamidade também poderão implicar a ativação dos planos de 

emergência do correspondente nível territorial. 

De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, compete à Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) 

acionar o Plano de Emergência Externo, quando tal se justifique. Para os efeitos do PEE a CMPC de Leiria 

pode deliberar com 1/3 dos elementos que a compõe. 

Considerando os cenários com o nível de danos como o que serve de base a este Plano, os pressupostos 

operacionais neles contidos poderão de imediato ser postos em prática por decisão do Diretor do Plano 

ou do seu legítimo substituto, sendo a ativação formal do plano confirmada logo que possível. 

Os meios de divulgação de ativação do plano de emergência externo serão através de comunicação do 

responsável máximo de proteção civil, ou na sua ausência, o seu substituto, de uma nota de imprensa 

para distribuição pelos órgãos de comunicação social, assim como informação na página de Internet.  

Quando se proceder à desativação do plano de emergência externo, os mecanismos de divulgação serão 

similares. 

1. Divulgação imediata nos rádios regionais e locais: 

•  Rádio 94 FM;  

• Rádio M80 Leiria;  

• Rádio LIZ FM; 

• Rádio RCM 96 (Marinha Grande); 

• Rádio Batalha (Batalha); 

• Rádio 97 FM Pombal (Pombal); 

• Rádio Cardal FM (Pombal); 

• Rádio Dom Fuas (Porto de Mós). 

 

2. Imprensa escrita - jornais nacionais e locais:  

• Correio da Manhã; 

• Diário de Noticias; 

• Jornal de Noticias; 

• Público; 
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• Jornal de Leiria; 

• Diário de Leiria; 

• Região de Leiria.  

3. Página da Internet da Câmara Municipal de Leiria (www.cm-leiria.pt);  

 

A desativação do PEE e consequente desmobilização operacional ocorrem mediante entendimento 

entre o Diretor do Plano, o Comandante Operacional Municipal (COM) e a CMPC. 

 

7.2 Critério para a ativação do plano 

O plano de emergência externo é ativado quando existe iminência ou ocorrência de um acidente grave 

ou catástrofe, da qual se prevejam danos elevados para as populações, bens e ambiente, que 

justifiquem a adoção imediata de medidas excecionais. Embora, dada a transversalidade dos riscos 

considerados num plano de emergência, seja difícil a definição de parâmetros universalmente aceites e 

coerentes, deverá, sempre que possível, principalmente em planos de emergência especiais, ser 

realizada uma quantificação dos critérios de ativação. 

Na sequência de um acidente grave a empresa tem determinado no respetivo PEI o mecanismo de 

ativação e respetiva estratégia de comunicação/ativação da Autoridade Local de Proteção Civil. 

O PEE é ativado mediante decisão da CMPC, sob proposta do Diretor do Plano ou seu legítimo substituto 

desde que verificados um dos seguintes pressupostos: 

• Ocorrência de um evento sísmico igual ou superior a grau 6.5 na escala de Ritcher, com 

epicentro num raio de 2 km da Respol Resinas, S.A.; 

• Exista um número considerável de vítimas: mortos, feridos (maior ou igual a 3); 

• Exista danos consideráveis no edifício da Empresa; 

• Decisão do respetivo Diretor do Plano com base em informações disponíveis; 

• Incêndio no armazém de matérias-primas; 

• Incêndio no local de armazenagem de matérias inflamáveis, seguido de explosão. 

 

A passagem ao nível distrital (CDOS Leiria) será efetuada quando a situação não for controlável com os 

meios municipais. 

É importante de salientar que o critério definido para a ativação do PEE, inicia-se com a informação aos 

Bombeiros Municipais de Leiria por parte da Respol, que informa o responsável do Serviço Municipal de 

Proteção Civil e recomenda a ativação do plano. 

A desativação do PEE ocorre quando a fase de emergência estiver estabilizada e iniciarem a fase de 

reabilitação. 
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8. Programa de Exercícios 

Os exercícios-tipo têm como objetivo principal melhorar a mobilização e coordenação dos vários 

intervenientes em situações de acidentes agraves ou catástrofes, testando as comunicações, os 

procedimentos a ter, avaliar as falhas e adotar medidas corretivas a essas falhas. 

Deverá ser efetuado um exercício anual, do tipo CPX (Exercício de Posto de Comando, sem meios no 

terreno) e/ou do tipo LivEx (Exercício de ordem Operacional com meios no terreno). 

Por exercício de posto de comando (Comand Post Exercise, CPX) entende-se aquele que se realiza em 

contexto de sala de operações e tem como objetivos testar o estado de prontidão e a capacidade de 

resposta e mobilização de meios das diversas entidades envolvidas nas operações de emergência. 

Por exercício LivEx entende-se um exercício de ordem operacional, no qual se desenvolvem missões no 

terreno, com meios humanos e equipamento, permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e as 

capacidades de execução das entidades envolvidas. 

O plano de emergência externo deve ser regularmente treinado através de exercícios que simulam 

situações de emergência a diferentes níveis. Com o planeamento e realização destes treinos, poderá, 

por um lado, testar-se o plano em vigor, adaptando-o e atualizando-o. 

Como pode ser verificado no ponto I-5, em 2013 foi organizado um exercício do tipo LivEX, no qual 

participaram diversos agentes de Proteção Civil (APC’s). 
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PARTE II - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA 

 

1. Execução do Plano 

O PEE, como instrumento de orientação, divide as ações de resposta operacional em duas fases: fase de 

emergência e a fase de reabilitação. As ações de resposta devem ser estruturadas para solucionar as 

situações anómalas e, em simultâneo iniciar as medidas de reabilitação. 

No uso das competências e responsabilidades que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito da direção 

e coordenação das operações de proteção civil, o Presidente da Câmara Municipal (diretor do plano), ou 

o seu substituto, envidará todos os esforços para facultar aos serviços da Câmara Municipal, 

nomeadamente Divisão de Proteção Civil e Bombeiros, Gabinete de Relações Públicas e Geminações 

(GRPG), Departamento de Infraestruturas e Manutenção (DIEM) e Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística (DPGU) e aos demais organismos intervenientes (Entidades de Apoio), as condições 

indispensáveis para assegurar o conjunto das ações a desenvolver. 

Este PEE articula-se com o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Leiria na gestão de 

emergência, procedimentos, instruções e doutrinas. 

 

 FASE DE EMERGÊNCIA 

A fase de emergência caracteriza as ações de resposta tomadas e desenvolvidas nas primeiras horas 

após um acidente grave ou catástrofe e destina-se a providenciar, através de uma resposta concertada, 

as condições e meios indispensáveis à minimização das consequências, nomeadamente as que 

impactem nos cidadãos, no património e no ambiente.  

As ações de resposta, durante a fase de emergência, estão diretamente relacionadas com a gravidade 

da situação, pois diferem de uma situação com um nível de gravidade moderado por uma com a 

gravidade critica.  

Descreve-se de seguida as ações a serem desenvolvidas: 

• Convocar imediatamente a CMPC, declarando a ativação do PEE e acionar o aviso às 

populações em perigo/risco; 

• Determinar ao COM a coordenação e promoção da atuação dos meios de socorro de modo a 

controlar o mais rapidamente possível a situação; 

• Decidir em cada momento, as ações mais convenientes em função da emergência, e a aplicação 

das medidas de proteção, tanto para a população como para os vários agentes intervenientes 

no PEE; 

• Difundir através da Comunicação Social, ou por outros meios, os conselhos e medidas a adotar 

pelas populações em risco; 

• Promover a evacuação dos feridos e doentes para os locais destinados ao seu tratamento; 
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• Assegurar a manutenção da lei e da ordem e garantir a circulação nas vias de acesso 

necessárias para a movimentação dos meios de socorro e evacuação das populações em risco; 

• Coordenar e promover a evacuação das zonas de risco; 

• Informar o CDOS da situação e solicitar os apoios e meios de reforço que considere necessários, 

mediante a especificidade da ocorrência presente na Respol, Resinas S.A.; 

• Promover a coordenação e atuação dos órgãos e forças Municipais de Proteção Civil; 

• Promover as ações de mortuária adequadas à situação. 

 

FASE DE REABILITAÇÃO 

A fase de reabilitação caracteriza-se pelo seguinte conjunto de ações: 

• Adotar as medidas necessárias à urgente normalização das condições de vida das populações 

atingidas, ao rápido restabelecimento das infraestruturas e dos serviços públicos e privados 

essenciais (fundamentalmente os abastecimento de água, energia, comunicações e acesso) e à 

prevenção de novos acidentes; 

• Estabelecimento de condições para o regresso das populações, bens, a inspeção de edifícios e 

estruturas e a remoção de destroços ou entulhos; 

• Avaliação e quantificação dos danos pessoais e materiais, com o objetivo de obter informações 

destinadas a apoiar as atividades das forças de intervenção, a determinar prioridades quanto 

ao restabelecimento das vias de circulação e das redes públicas essenciais; 

• Estimar os prejuízos causados pela emergência. 

 

1.1 Zona de Intervenção 

De modo a simplificar a ação e a garantir o reconhecimento dos intervenientes num teatro de operações 

(T.O.) será importante definir as instalações de base padronizadas, designadamente postos de comando 

(PCO), zona de sinistro (Z.I.), zona de apoio (Z.A.), zona de concentração e reserva (Z.C.R.) e zona de 

receção de reforços (Z.R.R.) que estão em consonância com os cenários de acidentes graves previstos e 

têm em consideração os respetivos graus de danos.  

De acordo com a Norma Operacional Permanente (NOP) 1401/ 2012, estas zonas configuram-se como 

áreas circulares, de amplitude variável e adaptada às circunstâncias e à configuração do terreno. (Ver 

figuras 1 e 2) 
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Figura 1- Definição de Zona se Sinistro (ZI), Zona de Apoio (ZA), Zona de Concentração e Reserva (ZCR), Zona de 

Receção e Reforços (ZRR) 

 

Figura 2- Diagrama de um Teatro de Operações de Socorro 
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A zona de intervenção associada à Respol corresponde ao todo envolvente do estabelecimento (Ver 

figuras 3 e 57) 

 

Figura 3- Planta das zonas sensíveis (escala 1:10000) 

Tabela 5- Legenda das zonas sensíveis apresentadas na Figura 3 

Ponto Recetor Características 

1 Habitação localizada a Norte 

2 Habitações localizadas a Sudoeste 

3 Habitações localizadas a Noroeste 

4 Criação particular de animais 

5 Fábrica de peles 

6 Suinicultura desativada 

7 Suinicultura desativada 

8 Oficina Automóvel Total + Armazém 

9 Fábrica de Serração Duquemóvel 

10 Empresa Vitoriagas 

11 Associação Recreativa Desportiva Pinheireisse 

12 Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria - CERCILEI 

13 Empresas PLA e Glassdrive 

14 Condomínio Empresarial da Moita 

15 Empresa Chrono 

16 Jardim de Infância – A construir 
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2. Atuação de Agentes, Organismos e Entidades 

Nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil são APC’s no concelho de Leiria, de acordo com as suas 

atribuições próprias: 

• Bombeiros Municipais de Leiria, Voluntários de Leiria, Maceira e Ortigosa; 

• PSP e GNR; 

• Regimento de Artilharia n.º 4 e Base Aérea n.º 5; 

• Autoridade Aeronáutica; 

• Autoridade de Saúde; 

• INEM e demais serviços de saúde; 

• Cruz Vermelha Portuguesa; 

• Polícia Judiciária; 

•  Capitania do Porto da Nazaré e Figueira da Foz. 

 

Os Organismos e Entidades são todos os serviços e instituições, públicos ou privados, com dever 

especial de cooperação com os agentes de proteção civil ou com competências específicas em domínios 

com interesse para a prevenção, a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente. Entre eles 

contam-se: 

• Ministério Público; 

• Câmara Municipal de Leiria; 

• Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria; 

• Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Segurança Social de Leiria; 

• Instituto Nacional de Medicina Legal e das Ciências Forenses; 

• Operadoras de Transporte; 

• EDP e Lusitaniagás; 

• Operadoras de Telecomunicações; 

• SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria; 

• CP e Refer; 

• IPMA, IA e ICNF; 

• Agrupamentos de Escolas; 

• Santa Casa da Misericórdia; 

• Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Leiria, Maceira e Ortigosa; 

• Corpo Nacional de Escutas; 

• Rádios de Leiria. 

 

De acordo com o Sistema Integrado de Operações de Socorro (SIOPS), os APC’s, as estruturas 

autárquicas e as entidades publico e privadas têm de cooperar e articular-se entre si, com o intuito que 
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as ações de resposta sejam realizadas sob um comando único, o Comandante de Operações de Socorro 

(COS). 
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2.1 Missão dos Agentes de Proteção Civil 

2.1.1 Fase de emergência 

 

Bombeiros Municipais de Leiria, Voluntários de Leiria, Maceira e Ortigosa: avaliam e identificam a 

ocorrência, o local, a gravidade, o número de vítimas e os meios necessários para fazer face a situação 

de emergência; desenvolvem ações relacionadas com o socorro às populações, em caso de incêndios, 

inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes, o socorro a náufragos, 

emergência pré-hospitalar, transporte de doentes e o abastecimento de água; realizam ações de busca e 

salvamento, colaboram nas ações de mortuária; sensibilizam a população, e apoiam nas ações de 

logística. 

  

PSP, GNR e PJ: cumprem todas as missões que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito da proteção e 

socorro, em conformidade com Diretiva Operacional própria, atuam na manutenção da ordem pública, 

preservação da segurança dos cidadãos e da proteção da propriedade, isolamento de áreas, controle de 

tráfego, investigação e prevenção de atividades criminosas, operações de busca, salvamento e 

evacuação e abertura de corredores de emergência/evacuação; colaboram na ações mortuária, no 

apoio logístico e nas ações de sensibilização. 

 

Regimento de Artilharia n.º 4 e Base Aérea n.º 5: colabora, de acordo com os planos próprios e 

disponibilidade de recursos, no apoio logístico às forças de proteção e socorro, na evacuação da 

população, na disponibilização de infraestruturas e meios de engenharia, nas ações de busca e 

salvamento e apoio sanitário, na reabilitação de infraestruturas danificadas, na instalação de abrigos e 

campos de deslocados, no abastecimento de água às populações e no reforço e/ou reativação das redes 

de telecomunicações e colaboram na confeção, transporte e distribuição de alimentos. 

 

Capitania do Porto da Nazaré e Figueira da Foz: coordena as atividades de busca e salvamento na sua 

área de jurisdição em coordenação com o COM e coordena as ações de busca e salvamento relativas a 

acidentes ocorridos nas águas sob sua responsabilidade. 

 

Autoridade Aeronáutica: o INAC é a entidade responsável por promover a segurança aeronáutica; 

participar nos sistemas nacionais de coordenação civil e militar em matéria de utilização do espaço 

aéreo, de busca e salvamento, de proteção civil, de planeamento civil de emergência e de segurança 
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interna e cooperar com a entidade responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes 

com aeronaves civis;  

INEM e demais serviços de saúde: coordenar as atividades de saúde pré-hospitalar; triagem e 

evacuações primárias e secundárias; referenciação e transporte para as unidades de saúde adequadas; 

montagem de postos médicos avançados e apoio psicológico às vítimas. 

 

Autoridade de Saúde: é responsável pela requisição de serviços, estabelecimentos e profissionais de 

saúde, nos casos de epidemias graves ou quando ocorrem outras situações de emergência; coordenação 

e mobilização dos centros de saúde e hospitais, bem como outras entidades prestadoras de serviços de 

saúde, de acordo com as necessidades; vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, das 

Zonas de Concentração local, dos campos de desalojados; disponibilizarem os recursos necessários para 

as ações de mortuária. 

 

Cruz Vermelha Portuguesa: exerce a sua intervenção no âmbito do apoio, busca e salvamento, socorro, 

assistência sanitária e social, colaborando na evacuação, transporte de desalojados e ilesos, na 

instalação de alojamentos temporários bem como na montagem de postos de triagem, no levantamento 

de feridos e cadáveres. 

 

2.1.2 Fase de reabilitação 

 

Bombeiros Municipais de Leiria, Voluntários de Leiria, Maceira e Ortigosa: desenvolvem ações 

relacionadas com a desobstrução e limpeza de vias de comunicação e medidas necessárias à 

normalização da vida da população, como por exemplo: apoiar o transporte de regresso de pessoas e 

bens deslocados, avaliar a estabilidade das infraestruturas e colaborar nas ações de mortuária. 

 

PSP, GNR e PJ: impedir o acesso às zonas de sinistro; assegurar a proteção da população e dos seus 

respetivos bens; controlar o tráfego nas zonas afetadas; detetar, investigar e prevenir as atividades 

criminosas. 

 

Regimento de Artilharia n.º 4 e Base Aérea n.º 5: desenvolvem ações necessárias à reposição da 

normalidade das populações afetadas pela situação de emergência nomeadamente a colaborar no 

apoio logístico à população, apoiar o regresso das populações desalojadas ás suas habitações, colaborar 

em restabelecer a ordem pública e disponibilizar infraestruturas e meios de engenharia para proceder à 

limpeza das vias públicas. 
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Capitania do Porto da Nazaré e Figueira da Foz: desenvolvem ações necessárias à reposição da 

normalidade das populações afetadas pela situação de emergência. 

 

Autoridade Aeronáutica: garantem a prevenção e a investigação de ocorrências com aeronaves; 

desenvolvem ações necessárias à reposição da normalidade das populações afetadas pela situação de 

emergência. 

 

Autoridade de Saúde: assume a responsabilidade e a decisão sobre as medidas de proteção da Saúde 

Pública na área da catástrofe; controle de doenças transmissíveis e prestação dos serviços de mortuária. 

 

INEM e Serviços de Saúde: apoio psicológico às vítimas e cuidados paliativos.  

 

Cruz Vermelha Portuguesa: exerce a sua intervenção no âmbito do apoio psicossocial e na distribuição 

de roupas e alimentos às populações evacuadas; colaboram com as ações de mortuária. 
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2.2 Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

2.2.1 Fase de emergência 

Ministério Público: gere as ações de mortuária e garante a autorização de remoção de cadáveres para 

as autópsias. 

 

Instituto de Segurança Social: Centro Distrital de Segurança Social de Leiria: efetua a coordenação das 

ações de obtenção e distribuição de alimentos, agasalhos e artigos de higiene à população, assim como, 

assegura a ação de apoio social, nomeadamente o realojamento. 

 

Instituto Nacional de Medicina Legal e das Ciências Forenses: desenvolvem as ações necessárias 

inerentes às suas funções para fazer face à situação de emergência. 

 

Operadoras de transporte: disponibilizam os meios possíveis e necessários para transporte urgente de 

pessoas e disponibilizam instalações para abrigo de desalojados. 

 

EDP e Lusitaniagás: disponibilizam técnicos para proceder ao corte e/ou reparação na rede elétrica e na 

rede de gás natural. 

 

Operadoras de telecomunicações: disponibilizam técnicos para a reparação de danos nos sistemas de 

comunicações; apoiam as comunicações entre os agentes de proteção civil e as inúmeras entidades do 

concelho de Leiria. 

 

Comboios de Portugal – REFER: procede ao corte da circulação de comboios em zonas afetadas e 

coordena e controla a circulação de comboios de modo a prestar apoio logístico. 

 

IPMA (Instituto de Português do Mar e da Atmosfera), IA (Instituto da Água), APA (Agência 

Portuguesa do Ambiente), ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas): fornecimento 

de informação de carácter técnico e científico. 
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Agrupamentos de Escolas: evacuação da população escolar em caso de emergência, segundo as 

orientações do plano de segurança e emergência da escola; disponibilizam instalações para diversos 

fins, como a disponibilização de pavilhões gimnodesportivos para a criação de um campo de desalojados 

ou para serviços mortuários; as que possuem cozinha e refeitório participam no fornecimento de 

alimentação; organizam ações de educação e informação da população. 

 

Santa Casa da Misericórdia: disponibiliza instalações para diversos fins; colabora no fornecimento de 

alimentação e assistência sanitária e social. 

 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Leiria, Maceira e Ortigosa: Disponibilizam 

recursos humanos e materiais para  o apoio à fase de emergência e também  disponibilizam instalações 

para diversos fins; as que possuem cozinha e refeitório participam no fornecimento de alimentação e 

prestam assistência sanitária e social. 

 

Corpo Nacional de Escutas: colaboração no apoio logístico e encaminhamento das pessoas para os 

locais de acolhimento; realizam ações de estafetas no apoio às demais atividades de proteção civil. 

 

Rádios de Leiria: informação da população da ativação do PMEPC; informação de medidas de 

autoproteção e informação de comunicados emitidos pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 

2.2.2 Fase de reabilitação 

 

Ministério Público: gere as ações de mortuária e garante a autorização de remoção de cadáveres para 

as autópsias. 

 

Instituto de Segurança Social: Centro Distrital de Segurança Social de Leiria: efetua o apoio económico 

dirigido às vítimas para satisfação de necessidades básicas (alojamento, alimentação e vestuários) assim 

como, trata do realojamento; prestam apoio social e psicológico à população e participam nas ações de 

procura de desaparecidos.  

 

Instituto Nacional de Medicina Legal e das Ciências Forenses: desenvolvem as ações necessárias 

inerentes às suas funções para fazer face à situação de emergência, como assumirem a investigação 

forense para a identificação de cadáveres. 
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Operadoras de transporte: asseguram o transporte de pessoas às zonas reabilitadas. 

 

EDP e Lusitaniagás: restabelecem o normal funcionamento da rede elétrica e da rede de gás. 

 

Operadoras de telecomunicações: restabelecem o normal funcionamento das telecomunicações. 

 

Comboios de Portugal – REFER: restabelecem o fluxo normal de circulação e disponibilizam meios 

ferroviários para auxiliar no regresso da população desalojada. 

 

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), IA (Instituto da Água), APA (Agência Portuguesa 

do Ambiente), ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas): fornecimento de 

informação de carácter técnico e científico. 

 

Agrupamentos de Escolas: disponibilizam instalações para diversos fins, como a disponibilização de 

pavilhões gimnodesportivos para a criação de um campo de desalojados ou para serviços mortuários; as 

que possuem cozinha e refeitório participam no fornecimento de alimentação; organizam ações de 

educação e informação à população. 

 

Santa Casa da Misericórdia: recolha de dádivas. 

 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Leiria, Maceira e Ortigosa: recolha de dádivas 

e apoiam as ações de logística.  

 

Corpo Nacional de Escutas: colaboração no apoio logístico e encaminhamento das pessoas para as 

zonas reabilitadas. 

 

Rádios de Leiria: informação da população da desativação do PMEPC e informação de comunicados 

emitidos pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. 
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2.3 Missão das Estruturas Autárquicas 

2.3.1 Fase de emergência 

Câmara Municipal de Leiria (CML): Assume um papel relevante no apoio às operações de emergência, 

garantindo a mobilização dos meios públicos e privados, ativando de imediato o SMPC, que por sua vez 

aciona e coordena os meios e recursos necessários para as operações, juntamente com outros serviços 

da autarquia. Esta, também, disponibiliza as suas instalações, se necessário, para utilização como PCO; 

apoio técnico e científico, desobstrução das vias de comunicação e itinerários de socorro e difusão de 

avisos, comunicados e medidas de autoproteção. 

 

Juntas de Freguesia do concelho de Leiria: Apoiam as ações de socorro com os seus próprios meios; 

Auxiliam as ações de logística e de evacuação da população desalojada; colaboram no recenseamento e 

registo da população afetada; promovem ações de sensibilização da população e colaboram nas que 

forem desenvolvidas pela Câmara Municipal; colaboram na sinalização de infraestruturas, 

nomeadamente viárias, para prevenção e proteção dos cidadãos e para uma utilização mais rápida e 

eficaz por parte dos meios de proteção civil e socorro; colaboram também na sinalização relativa a 

cortes de estradas, decididos por precaução ou originados por acidentes ou por fenómenos 

meteorológicos, bem como as vias alternativas; disponibiliza por solicitação do Presidente da Câmara 

todo o apoio ao seu alcance e no âmbito das suas competências, sempre que a situação o exigir e 

colaboram ainda na divulgação de avisos às populações de acordo com orientações dos responsáveis 

municipais. 

 

SMAS– Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria: Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria: procedem ao corte e/ou reparação de condutas, de modo a assegurar o 

fornecimento de água. 

 

2.3.2 Fase de reabilitação 

Câmara Municipal de Leiria (CML): realiza ações de inspeção de edifícios, de estruturas e depósitos de 

combustíveis líquidos e gases; análise e quantificação dos danos; elaboração de estudos para 

reabilitação de recursos naturais; manutenção das vias de comunicação e demolição de edifícios em 

ruínas. 

 

Juntas de Freguesia do concelho de Leiria: auxiliam a reparação das infraestruturas; informam a câmara 

municipal das questões pertinentes para a fase de reabilitação e avaliam e quantificam os danos 

materiais e humanos. 
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SMAS– Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria: restabelecem o normal 

funcionamento de água. 
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2.4 Missão da Respol, Resinas S.A. (Operador do Estabelecimento): 

A Respol tem como missão, em situação de emergência, tomar as medidas adequadas para minimizar as 

consequências de eventuais situações de emergência, tendo em vista a segurança das pessoas e bens na 

sua área de influência, a proteção do ambiente e a operacionalidade da empresa.  

A missão contém, implícita, a adoção de medidas tendentes a evitar ou a reduzir as possibilidades de 

ocorrência de acidentes e tem a finalidade de promover uma exploração segura e sustentada da 

empresa. 

Para cumprir essa missão estabelecida e atingir a finalidade pretendida, a Respol considerou um 

conjunto de tarefas que consistem na adoção de medidas passivas de segurança.  

A Respol orienta o seu esforço de segurança no sentido de controlar as origens de eventuais falhas do 

sistema e responder prontamente a qualquer situação acidental, por forma a minimizar as 

consequências. 

Para fazer face a situações de emergência, a Respol constituiu uma estrutura organizada adequada a 

uma capacidade de decisão mais célere e ao desencadeamento de procedimentos de emergência. 

Na fase de emergência, a Respol deverá: 

• Alertar de imediato o SMPC, informando-o do tipo de acidentes ocorridos, número de vítimas e 

sua gravidade, condições meteorológicas no local e as áreas envolventes em risco; 

• Articular com o SMPC, designadamente ao nível das assessorias de segurança química; 

• Prestar informações relevantes para o desenrolar das operações de proteção civil, 

nomeadamente evolução da ocorrência, a evolução das condições meteorológicas e dados 

sobre as medidas de concentração; 

• Estabelecer a forma de periodicidade de contacto com o Diretor do PEE e o tipo de informação 

a transmitir. 
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PARTE III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

 

Figura 4- Áreas de Intervenção do PEE 
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1. Administração de Meios e Recursos 

A administração de meios e recursos visa estabelecer os procedimentos e instruções de coordenação 

quanto às atividades de gestão administrativa e financeira, inerentes à mobilização, requisição e 

utilização dos meios e recursos utilizados aquando da ativação do PEE 

 

Tabela 6- Área de Administração de Meios e Recursos 

Entidade Coordenadora CML- Serviço Municipal de Proteção Civil 

Entidades Intervenientes Todos os agentes de Proteção Civil do concelho 

Entidades de Apoio Eventual Diversas associações, entidades públicas e privadas do concelho 

 

 

• Propriedades de Ação: 

o Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos existentes no município; 

o Assegurar as atividades de gestão administrativa e financeira inerente à requisição e uso 

dos meios e recursos; 

o Manter atualizada a Lista de Contactos de todas as entidades e agentes de proteção civil 

do município; 

o Supervisionar negociações contratuais;  

o Gerir e controlar os tempos de utilização de recursos e equipamentos. 

 

• Gestão de recursos e meios: 

o Compete ao SMPC elaborar requisições relativas a aquisição de bens e serviços para apoio 

às operações de Proteção Civil inerentes à ativação do PEE, que após a respetiva 

aprovação, são adquiridos e liquidados nos termos da lei. 

o Deverá ser dada preferência à utilização de meios e recursos públicos (ou detidos por 

entidades com as quais tenha sido celebrado protocolo de utilização) sobre a utilização de 

meios e recursos privados; 

o A gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos previstos no plano é da 

responsabilidade do SMPC e do COM. 

 

 

• Gestão de pessoal: 
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o Os Agentes de Proteção Civil e as entidades intervenientes são responsáveis pelas 

despesas efetuadas nas operações de Proteção Civil, as quais poderão ser reembolsadas ou 

comparticipadas de acordo com o disposto na lei. 

o O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deve apresentar-se na 

Junta de Freguesia dos Marrazes e Barosa e no Quartel de Bombeiros da área da 

residência, Municipais ou Voluntários de Leiria, Maceira e Ortigosa, que constituem Postos 

Locais de Recenseamento de Voluntários, se outros locais não forem divulgados. 

 

• Gestão financeira: 

o A gestão financeira de custos é da responsabilidade da Divisão Financeira (DIF), que é 

também competente em matérias de supervisão das negociações contratuais e de gestão 

de eventuais donativos, subsídios e outros apoios materiais e financeiros recebidos em 

dinheiro com destino às operações de Proteção Civil. 

Convém ainda salientar que, de acordo com o artigo 11º da Lei de Bases de Proteção Civil em situações 

de alerta, todos os cidadãos e demais entidades privadas estão obrigados, na área abrangida, a prestar 

aos agentes de proteção civil a colaboração pessoal e material que lhes for requisitada, respeitando as 

ordens e orientações que lhes forem dirigidas às respetivas solicitações, sendo que a recusa do 

cumprimento deste ponto corresponde ao crime de desobediência, passível de ser sancionável. 

De forma a facilitar a organização no teatro de operações procedeu-se à constituição de Gabinetes de 

Operações e o Grupo de Operações, onde se define o coordenador, a sua constituição, as forças de 

apoio e as tarefas agregadas a cada grupo/gabinete. 

 

Gabinete de Operações 

Coordenador: 

• Comandante Operacional Municipal; 

Constituição: 

• Representante da PSP; 

• Delegado de Saúde; 

• Representante da Cruz Vermelha Portuguesa. 

Tarefas: 

• Inventariar os meios disponíveis para fazer face à ocorrência; 

• Manter o registo da evolução da situação; 

• Estudar e analisar a situação e propor ao Diretor do Plano as medidas adequadas à crise, 

nomeadamente a definição de zonas prioritárias; 

• Garantir a ligação com as entidades e organismos intervenientes no Plano; 

• Difundir aos grupos, a entidades/organismos as instruções/determinações do Presidente; 
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• Estabelecer ligação com o CDOS Leiria para manter a informação da situação e solicitar, se 

necessário, reforço de meios; 

• Elaborar relatórios da situação. 

 

Grupo de Reserva Operacional 

Coordenador: 

• Representante do Regimento de Artilharia de Leiria 

Constituição: 

• Representante Base Aérea n.º 5 de Monte Real 

• Representante da Liga dos Combatentes 

Tarefas: 

• Recolha, triagem, tratamento e evacuação de sinistrados; 

• Reconhecimentos terrestres, aéreos e aquáticos; 

• Fornecimento, confeção e distribuição de alimentação; 

• Transporte de materiais, pessoas, alimentação de água; 

• Alojamento de emergência; 

• Fornecimento de energia de emergência; 

• Remoção de escombros; 

• Demolições; 

• Desempenagem e reboque de viaturas; 

• Drenagem e escoamento de águas; 

• Reparação de vias de comunicação e bens imóveis; 

• Instalação de postos de Triagem, de Socorro e Hospitais de Campanha; 

• Ações de salubridade nas áreas de catástrofe; 

• Telecomunicações; 

• Busca e salvamento de pessoas e bens; 

• Rescaldo de incêndios. 

 

A lista do inventário dos recursos e meios existentes no município de leiria encontra-se na Parte IV. 
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2. Logística 

O apoio logístico às operações deverão constar os procedimentos e instruções de coordenação, bem 

como a identificação dos meios e das responsabilidades dos serviços, agentes de proteção civil, 

organismos e entidades de apoio, quanto às atividades de logística destinadas a apoiar as forças de 

intervenção e a população. 

De forma a facilitar a organização no teatro de operações procedeu-se à constituição do Grupo de 

Logística, onde se define o coordenador, a sua constituição, as forças de apoio e as tarefas agregadas a 

cada grupo/gabinete. 

Grupo de Logística e Assistência 

Coordenador: 

• Comandante Operacional Municipal; 

Constituição: 

• Representante Cruz Vermelha Portuguesa; 

• Representante da Energias de Portugal; 

• Representante Portugal Telecom; 

• Representante da Rede Energética Nacional. 

Forças de Apoio: 

• Responsável do Departamento de Equipamento e Oficinas da CML; 

• Representante das Estradas de Portugal. 

Tarefas: 

• Promover o estabelecimento de protocolos com entidades fornecedoras de bens e géneros 

para a situação de emergência; 

• Garantir a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios, coordenando a assistência a 

prestar; 

• Organizar e coordenar a instalação de campos de desalojados supletivos de áreas de 

acolhimento fixas; 

• Organizar um sistema de transportes, e reposição das vias de comunicação; 

• Propor e coordenar área/áreas de armazenagem para a situação de emergência; 

• Assegurar aos grupos, quando requisitado, o fornecimento de bens e serviços através de um 

sistema de requisições; 

• Preparar um sistema de recolha de dádivas. 
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2.1 Apoio Logístico às Forças de Intervenção 

 

Tabela 7- Área de Apoio Logístico às Forças de Intervenção 

Entidade Coordenadora CML- Serviço Municipal de Proteção Civil 

Entidades Intervenientes 
Todos os agentes de Proteção Civil do concelho e aos agentes que são 

intervenientes nas operações de socorro. 

Entidades de Apoio Eventual Diversas associações, entidades públicas e privadas do concelho 

 

• Propriedades de Ação: 

o Assegurar as necessidades logísticas das forças de intervenção, nomeadamente quanto à 

alimentação, combustíveis, transportes, material sanitário, material de mortuária e outros 

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

o Garantir a gestão de armazéns de emergência e a entrega de bens e mercadorias 

necessárias;  

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

o Promover a manutenção, reparação e abastecimento de viaturas essenciais à conduta das 

operações de emergências, bem assim como de outro equipamento;  

o Apoiar as entidades respetivas na reabilitação das redes e serviços essenciais: energia, gás, 

água, telefones e saneamento básico. 

 

• Instruções Especificas: 

o Todas as entidades envolvidas nas operações de socorro são responsáveis por suprir as 

suas necessidades logísticas iniciais nomeadamente quanto a alimentação, combustíveis, 

manutenção e reparação de equipamentos, transportes e material sanitário. 

o Após a evolução da ocorrência, o SMPC fica responsável por suportar o apoio logístico mais 

diferenciado a cada agente e entidade envolvida nas ações de resposta, de forma a 

garantir a sustentação das operações de socorro no mínimo por várias horas
7
. 

 

 

 

                                                                 
7 Informação retirada da Diretiva Operacional Nacional nº1 (DIOPS) de 2010 
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2.2 Apoio Logístico às Populações 

 

Tabela 8- Área de Apoio Logístico às Populações 

Entidade Coordenadora CML- Serviço Municipal de Proteção Civil 

Entidades Intervenientes 
Segurança Social, Cruz Vermelha Portuguesa, Entidades públicas e 

privadas do concelho 

 

• Propriedades de Ação 

 

o Assegurar a ativação e manutenção de Zonas de Concentração e Apoio às Populações 

(ZCAP) e informar as forças de socorro e os cidadãos da sua localização através dos canais 

disponíveis e mais apropriados;  

o Garantir a criação de centros de alojamento temporários;  

 

• Instruções Especificas: 

o O SMPC é responsável pelo fornecimento da alimentação, abrigo provisório e agasalho das 

populações afetadas, através de verbas disponibilizadas superiormente para o efeito.  

o O SMPC poderá recorrer a entidades públicas e privadas que comercializem/disponibilizem 

materiais necessários ao apoio logístico das populações, como por exemplo alimentos 

confecionados, bens de primeira necessidade e outros; 

 

Os centros de alojamento, nomeadamente o Pavilhão Desportivo dos Marrazes situado na Rua do 

Viveiro, ou o Pavilhão Desportivo da Gândara dos Olivais, junto à Escola Afonso Lopes Vieira, estão 

providos de condições mínimas de apoio quanto a dormidas, alimentação e higiene pessoal, bem como 

de acessos e parqueamento, já que a movimentação das populações pode ser feita, prioritariamente 

através das viaturas pessoais.  

Cada centro não deve exceder o limite máximo de pessoas, tendo em conta as suas características, de 

modo a não dificultar a sua gestão e deve conter um elemento responsável que está em permanente 

comunicação com a CMPC. 

 

 

 

Nos centros de alojamentos as primeiras tarefas a serem realizadas são: 
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• Efetuar o registo das pessoas desalojadas à entrada dos centros de alojamento (nome, idade, 

morada anterior e necessidades especiais); 

• Entregar um folheto com todas as informações relevantes sobre o centro e medidas de 

autoproteção; 

• Acolher e encaminhar as pessoas desalojadas ao respetivo local de dormida; 

• Manter estes locais seguros e com todas as condições necessárias para o bem-estar da 

população afetada. 

Poderão também funcionar como pontos de reunião destinados ao controlo dos residentes para 

despiste de eventuais desaparecidos, devem ser ativados por decisão do diretor do plano em função da 

localização das áreas evacuadas e das suas condições de utilização. 

A figura 54 representa um mapa com a localização da Respol, Resinas S.A. e os pavilhões desportivos 

referidos anteriormente. 
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3. Comunicações 

Durante a fase de pré-emergência e a fase de emergência, as comunicações são uma ferramenta muito 

importante para uma rápida resposta, pois garantem um fluxo de informação adequado. Os sistemas de 

comunicações constituem um pilar fundamental no apoio e no exercício das funções de comando, 

controlo e coordenação no âmbito de atividade operacional.  

 

 

Figura 5- Diagrama do Sistema de Comunicações em Leiria 

  

De um modo geral, o sistema de comunicações do município de Leiria está dividido em comunicações 

públicas e privadas. Em relação às comunicações públicas, estas baseiam-se nas redes de telefone fixas e 

móveis. As redes privadas incluem a Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC), a Rede Operacional de 

Bombeiros (ROB), o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) e as 

redes privadas de cada agente de Proteção Civil. (Ver Figura 5) 
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Tabela 9- Área de Comunicações 

Entidade Coordenadora 
Comandante de Operações de Socorro (COS). 

Substituto- Elemento delegado pelo COS. 

Entidades Intervenientes 
Todos os agentes de Proteção Civil do concelho e aos agentes que são 

intervenientes nas operações de socorro. 

Entidades de Apoio Eventual Operadores da rede fixa e móvel, Radioamadores. 

 

A REPC é usada por todos os agentes atuantes no Município de Leiria, que possuem equipamentos que 

podem variar entre emissores-recetores base, móveis ou portáteis com sistemas autónomos de energia 

de emergência. 

A REPC é uma rede partilhada pelo SMPC e pelos demais agentes de Proteção Civil cujo objetivo fulcral é 

assegurar uma capacidade de interligação e de interoperabilidade ao nível das estruturas superiores de 

comando. Esta é constituída por 42 canais em semi-duplex e 18 canais em simplex no distrito de Leiria. 

Os canais semi-duplex garantem as comunicações estratégicas entre os centros de comando e todas as 

entidades envolvidas em ações de proteção e socorro. Os canais simplex, por sua vez, asseguram a 

disponibilidade de frequências para a condução das operações em caso de falha da rede.  

O acesso à REPC por parte dos serviços municipais de proteção civil, agentes de proteção civil, 

organismos e entidades de apoio está regulado pela Norma de Execução Permanente (NEP) 

nºNEP/8/NT/2010, de 10 de Dezembro, da ANPC. 

A ROB, esta é uma rede utilizada exclusivamente pelos corpos de bombeiros no âmbito da atividade 

operacional. Esta é constituída por 49 canais em semi-duplex e 15 canais em simplex. Os canais em 

semi-duplex garantem as comunicações operacionais de escalão superior dos corpos de bombeiros e os 

canais simplex asseguram as comunicações nas zonas de intervenção. Os canais simplex, por sua vez, 

dividem-se em três tipos de canais: canais de comando (3), canais de Táticos (5) e canais de manobra 

(7). O controlo desta rede é feito a partir do CDOS. 

Como os corpos de bombeiros (ROB), as forças de segurança, o Instituto Nacional de Emergência Médica 

e as Forças Armadas, entre outros, também possuem redes de telecomunicações próprias. 

Compete ao COS estabelecer o plano de comunicações para o teatro de operações – que inclui as zonas 

de sinistro, de apoio e de concentração e reserva – tendo em conta o estipulado na NEP acima referida. 

São prioritárias as ligações entre o CDOS, o PCO, o Diretor plano e as forças de intervenção. Nesta 

atividade, devem ser tidos em conta os procedimentos necessários para que se mantenham as 

comunicações com os centros operacionais ou equivalente dos agentes de proteção civil, organismos e 

entidades de apoio, incluindo, com o respetivo CDOS. 
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Cada T.O. deverá possuir o seu próprio plano de comunicações, onde são definidos os canais de 

comando, tático e de manobra.  

Além destas duas redes de telecomunicações, o concelho de Leiria é abrangido pelo SIRESP, que é um 

sistema único, baseado numa só infraestrutura de telecomunicações nacional, partilhado, que deve 

assegurar a satisfação das necessidades de comunicações das forças de segurança e de emergência, 

satisfazendo a intercomunicação e interoperabilidade entre os APC’s. Em caso de emergência permite a 

centralização do comando e da coordenação. No município de Leiria existem diversos agentes de 

Proteção civil que já estão dotados com este sistema, como por exemplo os Corpos de Bombeiros. 

(Norma de Execução Permanente (NEP) nºNEP/5/NT/2011, de 10 de Agosto) 

No caso dos centros de alojamento, as comunicações podem ser estabelecidas via telefone ou, em caso 

de necessidade, através da rede das forças de segurança destacadas nesses locais. 

Em situação de emergência e consequente ativação do PEE é imprescindível que os agentes de proteção 

civil disponham de sistemas de comunicações operativos e eficazes, que lhes permitam coordenar 

esforços entre si, dentro e fora do teatro de operações. 

No Município de Leiria, o SMPC dotará os agentes do Concelho com emissores-recetores necessários 

para assegurar e satisfazer as necessidades de comunicação básicas ao nível tático de operações. Esse 

conjunto de emissores-recetores passa a constituir a Rede Rádio Municipal de Proteção Civil. 

Quando ativado o Plano, as comunicações dos agentes de Proteção Civil e entidades constantes no 

organograma utilizam a rede REPC, sob a coordenação do SMPC, pese embora, algumas entidades 

possuírem redes alternativas. 

No PCO, as comunicações são coordenadas pelo COM, informando o SMPC de qual o canal a utilizar, 

que fará a ponte com os restantes agentes de Proteção Civil. 
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Tabela 10- REPC – Rede Estratégica de Proteção Civil 

Canais Leiria Tx Rx TpTx TpRx 

Semi-

duplex 

101 Candeeiros 168.9625 173.5625 210.7 210.7 

102 Castanheira de Pêra 168.9000 173.5000 107.2 107.2 

Simplex 100 
Simplex Distrital 

Leiria 
152.9625 152.9625 151.4 151.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDOS 

SMPC SMPC’s 

adjacentes 

PCO - COM 

Sectores 

Grupos de 

Combate 

Equipas de 

Intervenção 

Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC) 

Rede Operacional de Bombeiros (ROB) 

Figura 6- Diagrama de redes 
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Tabela 11- ROB – Rede Operacional de Bombeiros 

Canais (VHF-FM) Tx Rx TpTx TpRx 

106 Candeeiros 168.5125 173.1125 151.4 151.4 

201 

 

Manobra 

M 01 152.5875 152.5875 110.9 110.9 

202 M 02 152.6000 152.6000 110.9 110.9 

203 M 03 152.6125 152.6125 110.9 110.9 

204 M 04 152.6250 152.6250 110.9 110.9 

205 M 05 152.6750 152.6750 110.9 110.9 

206 M 06 152.6875 152.6875 110.9 110.9 

207 M 07 152.7000 152.7000 110.9 110.9 

208 

Comando 

C 01 152.7125 152.7125 110.9 110.9 

209 C 02 152.7250 152.7250 110.9 110.9 

210 C 03 152.7375 152.7375 110.9 110.9 

211 

Tática 

T 01 152.9250 152.9250 110.9 110.9 

212 T 02 152.9375 152.9375 110.9 110.9 

213 T 03 152.9500 152.9500 110.9 110.9 

214 T 04 152.9625 152.9625 110.9 110.9 

215 T 05 152.9750 152.9750 110.9 110.9 
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Tabela 12- Código do SIRESP para o município de Leiria (INSTROP-09/2013: SIRESP- Normas e 

procedimentos de exploração) 

SIRESP LEIRIA 

Código Descrição 

LR1,LR2,LR3 Entre os APC 

PC GPC DT LR Interligação entre o CNOS e o CDOS 

PC GPC OI LR Direção do CODS, destinado a operações internas do município (ex: simulacros) 

PC OPAR (1-4) LR Direção do CODS, destinado a operações com meios aéreos 

PC CDOS 1 LR Interligação entre o CDOS e as centrais e os terminais dos CB’s do norte do distrito 

PC CDOS 2 LR Interligação entre o CDOS e as centrais e os terminais dos CB’s do sul do distrito 

PC CDOS 3 LR Interligação entre o CDOS e o PCO da ocorrência, mas disponível em todos os terminais 

PC HOSP 1 LR Interligação entre o CDOS e as centrais dos CB’s e as ambulâncias de socorro do norte do distrito 

PC HOSP 2 LR Interligação entre o CDOS e as centrais dos CB’s e as ambulâncias de socorro do sul do distrito 

PC HOSP 3 LR Interligação entre o CDOS e o PCO da ocorrência, mas uso restrito e prioritário aos CB’s 

PC COM (1-5) LR Interligação entre o CDOS e o Cmdt frente, o Cmdt sector, o Cmdt ZA, o Cmdt ZCR 

PC TAT (1-15) LR Interligação entre o Cmdt sector, Grupos de combate e veículos isolados 

PC MAN (1-30) 

LR 
Interligação entre Grupos de combate, veículos e respetivas equipas 

 

A comunicação entre o SMPC e a Respol é efetuada através das redes de telefone fixas e móveis. 
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4. Gestão da Informação de Emergência 

A divulgação de informação tem como objetivo possibilitar uma resposta mais adequada e eficaz, bem 

como mitigar as consequências de uma ocorrência. A gestão da informação de emergência deve dividir-

se em duas grandes componentes: gestão da informação de apoio às operações e a gestão informação 

pública.  

Os modelos de comunicados são os constantes na Parte IV, Secção III, 3. 

 

4.1 Informação de Apoio às Operações 

 

Tabela 13- Área de Gestão da Informação de Apoio às Operações 

Entidade Coordenadora 
Comandante de Operações de Socorro (COS). 

Substituto- Elemento delegado pelo COS. 

Entidades Intervenientes 
Todos os agentes de Proteção Civil atuantes nas operações de socorro 

(CB; PSP; GNR; SMPC; etc.) 

Entidades de Apoio Eventual Organismos e entidades de Apoio. 

 

• Propriedades de Ação 

 

o Receber, processar e avaliar toda a informação emanada das diversas ocorrências;  

o Assegurar a obtenção de pontos de situação junto dos agentes de proteção civil e outras 

entidades intervenientes;  

o Recolher e tratar informação necessária à perspetivação da evolução futura da situação de 

emergência;  

o  Analisar possíveis cenários e resultados de modelos de previsão;  

o Analisar dados ambientais e sociais relevantes para o apoio à decisão nas operações de 

emergência;  

o Assegurar a notificação e passagem de informação diferenciada às entidades 

intervenientes no Plano;  
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• Instruções Especificas: 

 

o O COS é responsável pela gestão da informação no teatro das operações. Caberá a ele 

transmitir ao Posto de Comando os pontos de situação necessários e solicitar meios de 

reforço, caso se justifique;  

o Atendendo a que no T.O. da Respol deverá ser, no momento da resposta, elaborado um 

plano de ação e que o mesmo obriga a realização de briefings regulares, será essa então 

uma forma de transmissão das informações entre todos os agentes e entidades com 

intervenção nas operações. 

o No que respeita à informação entre as entidades atuantes, ela deverá permitir adequar 

recursos e gerir de forma mais equilibrada a utilização das equipas de resposta, 

potenciando a sua ação.  

 Assim, deverá efetuar-se a recolha e tratamento de informação relativa a: 

� Tipo de acidente ocorrido/fenómeno perigoso; 

� Vítimas e danos (estimados ou confirmados) 

� Danos ambientais e sociais; 

� Condições Meteorológicas; 

� Estado das vias de acesso; 

� Áreas em risco no exterior do estabelecimento (tendo em conta previsões de 

cenários e modelos ou, se aplicável, medidas de concentrações); 

� Pontos de situação e perspetivas de evolução futura (tendo em conta, por 

exemplo, o acidente em si e a evolução das condições meteorológicas) 

� Cenários e resultados dos modelos de previsão; 

� Outras informações relevantes. 

o O SMPC, em articulação com o COM, fica responsável por efetuar a recolha da informação 

necessária à avaliação e extensão da situação, contactando para o efeito todas as 

autoridades atuantes no terreno, assim como, efetuar briefings regulares (períodos de 1h), 

alertando para a necessidade de manter os níveis de prontidão. 

o O COM deve manter o Presidente da Câmara informado de todas as situações que estão a 

ocorrer, fazendo a cada 30 minutos um balanço atualizado da evolução da situação e 

informar acerca das medidas a adotar no teatro de operações. 



Plano de Emergência Externo da Respol, Resina S.A.                                                    

51 
 

o Os demais agentes e entidades atuantes devem reportar ao SMPC ou ao COM toda e 

qualquer alteração que ocorra no T.O. 

É de salientar que devido à localização da Empresa Respol, Resinas S.A não se justifica assegurar o fluxo 

de informações aos serviços de emergência de outros Estados-Membros em caso de acidente grave com 

eventuais consequências transfronteiriças.  
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4.2 Informação ao Público 

 

Tabela 14- Área de Gestão da Informação ao Público 

Entidade Coordenadora CML- SMPC /GRPG 

Entidades Intervenientes CML; Juntas de Freguesias 

Entidades de Apoio Eventual Organismos e entidades de Apoio. 

 

• Propriedades de Ação:  

o Assegurar que a população é avisada e mantida informada, de modo a que possa adotar as 

instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais convenientes (números de 

telefone, indicação de pontos de reunião ou centros de desalojados/assistência, listas de 

desaparecidos, mortos e feridos, locais de acesso interdito ou restrito e outras instruções 

consideradas necessárias); 

o Garantir a relação com os órgãos de comunicação social (OCS) e preparar, com 

periodicidade determinada, comunicados a distribuir;  

 

• Instruções Especificas: 

o O SMPC desencadeia mecanismos de informação à população (imprensa escrita local
8
, 

rádios locais
9
 e Internet) no sentido de veicular as medidas de autoproteção a adotar, 

tendentes a prevenir ou minimizar os efeitos da ocorrência dos diferentes riscos 

existentes. 

o Após o acionamento do PEE, o SMPC recorrerá à colaboração da Gabinete de Relações 

Públicas e Geminações (GRPG) da Câmara Municipal de Leiria, que apoiará em todos os 

mecanismos de informação pública, no sentido de serem difundidas informações relativas 

ao evoluir da situação e às instruções referentes às medidas a tomar pelas populações. 

o O GRPG fica responsável por estabelecer permanente ligação com os OCS, de modo a 

emitir em tempo útil todas as informações relevantes que, de acordo com o estabelecido 

pelo SMPC e pelo Diretor do Plano, importam transmitir à população (avisos, comunicados, 

notas de imprensa e outras formas de difusão de informações). A atualização da 

informação não deve exceder períodos de 1 hora. 

                                                                 
8 Diário de Leiria; Jornal de Leiria e Região de Leiria 

9 94 FM e Liz FM 
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o Nos contactos com os OCS, a informação a prestar deve ser constituída por: 

� Ponto de situação; 

� Ações em curso para o socorro e assistência às populações; 

� Áreas de acesso restrito; 

� Medidas de autoproteção; 

� Locais de reunião, acolhimento provisório ou assistência; 

� Número de telefone e locais de contacto para informações; 

� Receção de donativos; 

� Inscrição para o serviço voluntário; 

� Instruções para regresso de populações evacuadas. 

o O SMPC coordena toda a atividade de aviso e informação pública: pré-emergência, 

emergência e reabilitação – no tocante a riscos existentes e medidas de autoproteção a 

adotar. Deve assegurar a informação e sensibilização das populações, assim como, articular 

com o GRPG a divulgação dos comunicados aos órgãos de comunicação social. 

o A Junta de Freguesia dos Marrazes e Barosa colabora na difusão de avisos e informação 

pública às populações. 

 

De forma a facilitar a organização no teatro de operações procedeu-se à constituição de Gabinetes de 

Informação Pública, onde se define o coordenador, a sua constituição, as forças de apoio e as tarefas 

agregadas a cada grupo/gabinete. 

 

Gabinete de Informação Pública 

Coordenador: 

• Comandante Operacional Municipal; 

Constituição: 

• Responsável do Gabinete de Relações Públicas e Geminações da CML; 

Tarefas: 

• Divulgação de avisos e medidas de autoproteção da população, bem como pela ligação com os 

Órgãos de Comunicação Social; 

• Contribuir para o controlo geral da situação e evitar o pânico; 

• Assegurar a ligação aos Órgãos de Comunicação Social, procedendo à difusão de avisos 

essencialmente sobre as medidas preventivas e procedimentos a adotar face às situações. 
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5. Procedimentos de Evacuação 

A competência para a proposta de evacuação é da responsabilidade do COM, estando sujeita a 

validação do diretor do plano. 

 

 

Depois do COM identificar a zona de sinistro e das forças de segurança (PSP e GNR) reconhecerem a 

zona de apoio, o tráfego é reencaminhado de modo a que não interfira com a movimentação da 

população a evacuar, nem com a mobilidade das forças de intervenção e das entidades e organismos de 

apoio. Podem ser criadas barreiras de encaminhamento de tráfego e pontos de controlo que se 

destinam a prestar assistência aos evacuados e a manter fluxo da movimentação em direção às áreas e 

centros de alojamento. 

O regresso da população às áreas anteriormente evacuadas deve ser controlado pelas forças de 

segurança, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego. 

 
 
 
 
 
 

Evacuação da População da zona de Pinheiros para o Pavilhão Polidesportivo dos 

Marrazes 

Orientação e movimentação da população 

Entidade Coordenadora – PSP e GNR 

Entidades Intervenientes: Corpos de Bombeiros do concelho 

Ações 

 

Abrir corredores de circulação de emergência desde a rotunda da Zicofa à 

EM-533 

Controlar o Acesso às áreas afetadas através da EM 533-2 e rotunda da 

Zicofa 

Controlar o tráfego no IC2/EM 533-2 
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O diagrama seguinte apresenta o sistema de evacuação deste plano: 

 

Figura 7- Diagrama de Evacuação no concelho de Leiria 

 

De modo a complementar as operações de evacuação as figuras seguintes demonstram a localização 

dos pontos de encontro internos e externos, bem como de caminhos de evacuação externos. 

 

 

 

 

Figura 8- Localização dos Pontos de Encontro Internos na Respol, Resinas S.A. 
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A figura 54 representa um mapa com a localização da Respol, Resinas S.A. e o pavilhão desportivo dos 

Marrazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-Localização de Pontos de Encontro Externos 
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6. Manutenção da Ordem Pública 

 

O acesso às zonas de sinistro é limitado através da criação de barreiras, podendo apenas aceder a estas 

zonas quem estiver devidamente credenciado. As zonas de apoio, de concentração e reserva e de 

receção de reforços são delimitadas pelas forças de segurança na Zona do loteamento industrial da 

Zicofa, Pinheiros e Janardo. 

Deve ser destacado pessoal das forças de segurança, de modo a garantir a segurança das infraestruturas 

sensíveis e/ou indispensáveis às operações de proteção civil, tais como as instalações dos agentes de 

proteção civil, o hospital e os centros de saúde, entre outros. 

No que respeita à segurança dos estabelecimentos comerciais e industriais, as forças de segurança 

podem recorrer aos serviços de empresas especializadas. 

 

 

 

 

 

Manutenção da ordem pública 

Entidade Colaboradora – PSP e GNR 

Entidade Interveniente – Empresas privadas da especialidade (Empresa de Segurança da 

Respol) 

Ações 

 

Limitar o acesso às zonas de sinistro e de apoio, às forças de intervenção e às entidades 

e organismos de apoio (devidamente credenciados) 

 

Garantir a segurança de infraestruturas sensíveis e/ou indispensáveis às operações de 

proteção civil (Respol; Vitória Gás; Cercilei, Escola Primária e Jardim de Infância de 

Pinheiros, Gasin; Escola Primária de Janardo; Lar Idosos de Pinheiros.) 

 

Controlar o tráfego no IC2/EM 533-2. 
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De forma a facilitar a organização no teatro de operações procedeu-se à constituição do Grupo de 

Manutenção da Lei e da Ordem, onde se define o coordenador, a sua constituição, as forças de apoio e 

as tarefas agregadas a cada grupo/gabinete. 

 

Grupo de Manutenção da Lei e da Ordem 

Coordenador: 

• Responsável da Polícia de Segurança Pública; 

Constituição: 

• Delegado de Saúde; 

• Representante Guarda Nacional Republicana; 

• Comandante Bombeiros Municipais de Leiria. 

Forças de Apoio: 

• Representante do Corpo Nacional de Escutas 

Tarefas: 

• Garantir a manutenção da lei e da ordem nos termos da Lei; 

• Coordenar o controlo do tráfego, o acesso e segurança das áreas afetadas, mantendo abertos 

os corredores de circulação de emergência; 

• Assegura a segurança da área de sinistro; 

• Coordena o controlo de acessos às áreas afetadas; 

• Coordena as operações de movimento de populações; 

• Define e implementa, os processos de identificação e credenciação do pessoal ligado às 

operações de socorro, em situação de emergência; 

• Colabora nas ações de mortuária guardando os espólios dos cadáveres, e informando o Centro 

de Pesquisa de Desaparecidos; 

• Colabora nas ações de “aviso e alerta”, às populações, nomeadamente através de transmissões 

de emergência, ou em eventual serviço de estafetas como meio de ligação; 

• Presta a colaboração necessária no inquérito à situação de emergência. 
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7. Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

Face a uma emergência com elevado número de vítimas, as primeiras equipas a prestar socorro efetuam 

a evacuação primária para os postos de triagem ou para os postos médicos avançados que se criarem 

(Campo de Futebol dos Pinheiros).  

Compete ao COM identificar e informar a direção do plano em relação à quantidade previsível de meios 

complementares necessários para triagem, assistência pré-hospitalar e evacuação secundária das 

vítimas. 

Compete à Delegação Regional de Saúde a direção das ações de controlo ambiental. 

 

Figura 10- Localização do Posto de Triagem de Vítimas e Posto Médico Avançado 
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O diagrama seguinte apresenta o sistema de serviços médicos e transporte de vítimas deste plano: 

 

Figura 11- Diagrama de procedimentos dos Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

Entidade Colaboradora – Instituto Nacional de Emergência Médica e CB 

Entidade Interveniente – Centro Hospitalar Leiria, EPE, Câmara Municipal de Leiria,  

Centros de Saúde, Cruz Vermelha Portuguesa 

Ações 

Estabelecer transferências para unidades hospitalares adequadas 

Montar e gerir postos de triagem, de assistência pré-hospitalar e de evacuação 

secundária 
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De forma a facilitar a organização no teatro de operações procedeu-se à constituição do Grupo de 

Saúde, onde se define o coordenador, a sua constituição, as forças de apoio e as tarefas agregadas a 

cada grupo/gabinete. 

 

Grupo de Saúde 

Coordenador: 

• Delegado de Saúde 

Constituição: 

• Instituto Nacional de Emergência Médica; 

• Comandante Bombeiros Municipais de Leiria; 

• Representante Centro Hospitalar Leiria, EPE; 

• Representante do Agrupamento dos Centros de Saúde; 

Forças de Apoio: 

• Representante da Polícia de Segurança Pública; 

• Representante Cruz Vermelha Portuguesa. 

 

Tarefas: 

• Preparar e manter atualizado um registo de meios humanos e recursos materiais a 

disponibilizar em situações de emergência; 

• Minimizar as perdas humanas, limitando as sequelas físicas e diminuindo o sofrimento humano, 

ao mesmo tempo que assegura a utilização coordenada dos meios, incluindo a evacuação 

secundária de feridos e doentes graves; 

• Coordenar as ações de evacuação secundária de vítimas entre postos de triagem e de socorros 

e outras estruturas de saúde mais diferenciadas, bem como a previsão de hospitais de destino 

com vista à disponibilização de meios humanos/materiais; 

• Coordenar as ações de Saúde Pública, nomeadamente quanto a doenças infecto-contagiosas, e 

as ações sobre a qualidade dos bens essenciais (alimentação/água/medicamentos); 

• Estudar, propor e coordenar as ações de vacinação face à emergência. 
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8. Socorro e Salvamento 

 

É o chefe da primeira equipa de intervenção que assume a função de comandante das operações de 

socorro que, de imediato avalia a situação no que a respeita a: 

• Tipo de ocorrência; 

• Local e extensão da ocorrência; 

• Número potencial de vítimas; 

• Meios de reforços necessários. 

As informações recolhidas devem ser comunicadas aos centros de coordenação e ter em conta o 

disposto na tabela de gravidade constante da Diretiva Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2010 (Estado de 

alerta para as organizações integrantes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro), em 

que o grau de gravidade das ocorrências é tipificado por uma escala de intensidades (residual, reduzida, 

moderada, acentuada e crítica). 

Sempre que exista transferência de comando deverá ocorrer um briefing para o próximo Comandante e 

uma notificação a todo o pessoal informando que uma mudança de comando está a ter lugar. 

Em articulação com o COS, o diretor do plano decide qual é o momento em que a fase de emergência 

estabilizou, isto é, quando as necessidades relativas à supressão da ocorrência no que respeita ao 

socorro e salvamento de vítimas, estão completas, passando-se à fase de reabilitação. Neste momento 

deve proceder-se à desmobilização dos meios não necessários à fase de reabilitação, cabendo ao diretor 

do plano a decisão acerca do regresso da população desalojada às áreas consideradas seguras. 

Socorro e Salvamento 

Intervenções iniciais face a um acidente grave ou catástrofe 

Entidades Colaboradoras – Bombeiros Municipais de Leiria, Bombeiros Voluntários de 

Leiria, Bombeiros Voluntários de Maceira e Bombeiros Voluntários de Ortigosa 

Ações 

Socorro, busca e salvamento de vítimas, podendo incluir a extinção de incêndios, o 

escoramento de estruturas, o resgate ou desencarceramento de pessoas, a contenção 

de fugas e derrames de matérias perigosas 
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De forma a facilitar a organização no teatro de operações procedeu-se à constituição do Grupo de 

Socorro e Salvamento, onde se define o coordenador, a sua constituição, as forças de apoio e as tarefas 

agregadas a cada grupo/gabinete. 

Grupo de Socorro e Salvamento 

Coordenador: 

• Comandante Operacional Municipal; 

Constituição: 

• Delegado de Saúde; 

• Representante Cruz Vermelha; 

• Comandante Bombeiros Voluntários de Leiria; 

• Comandante Bombeiros Voluntários de Maceira; 

• Comandante Bombeiros Voluntários de Ortigosa. 

Forças de Apoio: 

• Polícia de Segurança Pública; 

• Polícia Judiciária; 

• Centro Hospitalar, EPE; 

Tarefas: 

• Coordenar as ações de busca/salvamento e combate a incêndios, assegurando a existência de 

uma única cadeia de comando; 

• Assegurar a evacuação primária das vítimas; 

• Planear e coordenar a atuação, em apoio, de equipas móveis para atuação avançada na 

emergência; 
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9. Serviços Mortuários 

 

 

A recolha e o depósito de cadáveres são tarefas muito sensíveis, que devem ser levadas a cabo através 

de rigorosos procedimentos, devido à sua enorme importância nos aspetos que se prendem com a 

investigação forense, quando, face ao tipo de ocorrência, haja necessidade de a realizar. Esta tarefa 

deve ser controlada pelas Forças de Segurança (PSP e GNR) que, para tal, colabora com a Autoridade de 

Saúde. 

A recolha dos cadáveres deve ser feita para a Casa Mortuária de Leiria. 

As tarefas ligadas às morgues provisórias são da competência das equipas de Instituto Nacional de 

Medicina Legal e Ciências Forenses, que culminam na identificação e entrega dos corpos. 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços Mortuários 

Entidades Colaboradoras – Administração Regional de Saúde 

Entidades Intervenientes – Instituto Nacional de Medicina Legal, Câmara Municipal de 

Leiria, Centro Hospital de Leiria, Centros de Saúde e Forças de Segurança (PSP e GNR) 

Ações 

Recolha e reunião de vítimas mortais 

Instalação de morgues provisórias para identificação e reconhecimento de vítimas 

mortais 

Sepultamento de emergência 
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Os locais de recolha deverão ser definidos posteriormente, consoante o número de vítimas mortais e 

localização do sinistro. As instalações mais indicadas para locais de reunião de vítimas são hangares, 

armazéns, associações culturais e desportivas e edifícios similares.  

Os locais que servirão para o sepultamento de emergência são os cemitérios de: 

• Marrazes; 

• Leiria; 

• Gândara dos Olivais. 

 

A figura 55 representa um mapa com a localização da Respol, Resinas S.A. e os cemitérios referidos 

anteriormente. 
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PARTE IV - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Secção I 

 

1. Organização Geral da Proteção Civil Nacional e Municipal 

1.1  Estrutura da proteção civil 

De acordo com a Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho - Lei de Bases da Proteção Civil e o Dispositivo Integrado 

de Operações de Proteção e Socorro (DIOPS), existem três níveis de organização no que respeita à 

estrutura da proteção civil, sendo eles: nacional, distrital e municipal. Estes três níveis, por sua vez, 

estão abrangidos por três tipos de órgãos: direção política, de coordenação política e de execução. 

O quadro abaixo descreve detalhadamente as funções de cada entidade que constitui a estrutura 

nacional da Proteção Civil.  

 

Tabela 15- Estrutura da Proteção Civil no âmbito Nacional, Distrital e Municipal 

ESTRUTURA DA PROTEÇÃO CIVIL 

Níveis de 

Organização 
Tipo de Órgãos Entidade Competências 

 

Nacional 

 

Direção Política 

 

Governo 

• Condução política da proteção civil, que, no 

respetivo Programa, deve inscrever as 

principais orientações a adaptar ou a propor 

naquele domínio. 

• Informar periodicamente a Assembleia da 

República sobre a situação do País no que 

toca à proteção civil. 

Primeiro-ministro 

• Coordenar e orientar a ação dos membros 

do Governo nos assuntos relacionados com a 

proteção civil e garantir o cumprimento das 

competências previstas para o Governo e o 

conselho de ministros. 

Níveis de Tipo de Órgãos Entidade Competências 
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ESTRUTURA DA PROTEÇÃO CIVIL 

Organização 

Nacional 

Direção- Política 
Ministro da 

Administração Interna 

• Desencadear, na iminência ou ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe, as ações de 

prevenção, socorro e reabilitação e a ativar 

as situações de Alerta ou Contingência para a 

totalidade ou uma parcela do território 

nacional. 

 

Coordenação 

Política 

Comissão Nacional de 

Proteção Civil 

• Apreciar as bases gerais de organização e 

funcionamento da Proteção Civil, bem como 

os planos de emergências. 

Execução 
Autoridade Nacional 

de Proteção Civil 

• Responsável por planear, coordenar e 

executar a política de proteção civil, 

designadamente na prevenção e reação de 

acidentes graves ou de catástrofes, de 

proteção e socorro da população e de 

superintendência da atividade dos 

bombeiros, bem como assegurar o 

planeamento e coordenação das 

necessidades nacionais na área de proteção 

civil.  

Distrital 
Coordenação 

Política 

Comissão Distrital de 

Proteção Civil 

• Responsável pela elaboração e o 

acionamento do plano distrital de 

emergência, por promover a realização de 

exercícios e simulacros e por acompanhar as 

políticas de proteção civil.  

 

 

 

 

Níveis de Tipo de Órgãos Entidade Competências 
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ESTRUTURA DA PROTEÇÃO CIVIL 

Organização 

Municipal 

Direção Política 
Presidente da Câmara 

Municipal 

• Desencadeia, na iminência ou ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe, as ações de 

proteção civil de prevenção, socorro, 

assistência e reabilitação adequadas em cada 

caso. Também lhe compete a ativação de 

situações de Alerta e de Contingência por 

território municipal; 

• Convocar a CMPC. 

Coordenação 

Política 

Comissão Municipal 

de Proteção Civil 
• Ver tabela 17 (pág. 80/81) 

Execução 
Serviços Municipais de 

Proteção Civil 

• Responsável pela prossecução das atividades 

de proteção civil no âmbito municipal, como 

elaborar o plano de emergência municipal, 

inventariar e atualizar os meios e recursos 

existentes no município, planear o apoio 

logístico e sensibilizar a população. 

 

A figura 12 representa esquematicamente a estrutura nacional da proteção civil. 
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Figura 12- Diagrama da Estrutura de Proteção Civil 

 

No caso de Leiria, o SMPC é dirigido pelo presidente da Câmara Municipal, com a faculdade de 

delegação de funções no vice-presidente, a figura seguinte ilustra a organização da Proteção Civil 

Municipal. 

  

Presidente da Câmara 

Municipal 

Divisão Proteção Civil e 

Bombeiros 

Comissão Municipal de 

Proteção Civil 

Gabinete 

Planeamento 

Gabinete Técnico 

Florestal 

Bombeiros Municipais 

de Leiria 

Figura 13- Estrutura de Proteção Civil Municipal de Leiria 
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1.2 Estrutura das operações 

Em termos de estrutura de operações e de acordo com a Lei n.º 65/2007 e Diretiva Operacional nº2- 

DECIF de 2013 temos a seguinte organização operacional: 

 

Figura 14- Diagrama da Estrutura de Operações 

 

Em relação ao sistema de gestão de operações, deverá ser considerada a doutrina e terminologia 

padronizada no SIOPS, designadamente no que respeita à definição da organização dos teatros de 

operações e dos postos de comando. Deste modo, será possível utilizar uma ferramenta de gestão de 

teatro de operações que permita a adoção de uma estrutura organizacional integrada, de modo a suprir 

as complexidades de teatros de operações únicos e múltiplos, independentemente das barreiras 

administrativas. 

A gestão do teatro de operações terá de ser flexível, de modo a adaptar-se a situações mais ou menos 

complexas. Assim, à medida que os recursos vão chegando ou saindo do teatro de operações, será 

necessária a expansão ou retração da estrutura que permite a gestão da cadeia de comando. De modo a 

assegurar uma estrutura flexível, ordenada e clara, será necessária uma estrutura modular assente nas 

seguintes formas de organização: 
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• Estrutura de Comando: Comandante operacional de socorro e seu staff 

• Células: Estrutura de Estado-Maior 

• Sectores: Módulo de agrupamento funcional com funções de coordenação 

• Divisões: Módulo de agrupamento geográfico com funções de coordenação 

• Grupos: Módulo de agrupamento funcional com funções de operações 

• Equipas: Módulo de agrupamento funcional de elementos e recursos com funções de operação 

• Unidades: Elementos ou recursos. 

 

A estrutura piramidal a criar deverá manter uma relação ideal de 1:5 em termos de supervisor e recurso. 

A função de COS é a primeira a ser estabelecida num teatro de operações, imediatamente após a 

chegada da primeira equipa de socorro. À medida que forem chegando outros recursos, ou por 

necessidade de substituição, poderá ocorrer a transferência de comando, obrigando nestes casos a um 

briefing a quem assume as funções de comando e a uma notificação da substituição a toda a estrutura 

operacional presente. 

Em cada teatro de operações deverá existir um plano de ação, elaborado no momento da resposta. Na 

grande maioria dos teatros de operações, o plano não precisa de ser escrito mas terá de ser 

apresentado, o que implica a realização de briefings regulares. Estes planos têm um ciclo de vida a que 

Comando 

Células 

Sectores 

Divisões 

Grupos 

Equipas 

Unidades 

Figura 15- Estrutura piramidal de gestão do teatro de operações 
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se chama período operacional e são revistos no final de cada período e adaptados às novas 

necessidades de cada período operacional. Em situações em que a complexidade da gestão ou o tempo 

previsto de duração das operações de socorro seja elevado, os planos deverão ser escritos. 

Do plano de ação deverão constar: 

1. Objetivos, fixados pelo comandante operacional de socorro; 

2. Estratégias, formas de chegar ao resultado esperado; 

3. Organização, definição de como se irá organizar a estrutura modular e como se estabelecerão as 

dependências hierárquicas; 

4. Recursos requeridos, identificação dos recursos necessários expectáveis; 

5. Táticas, definição de quem, o quê, onde e quando; 

6. Comando unificado, para cada teatro de operações só existirá um comandante de operações de 

socorro, mesmo que o teatro de operações ocorra numa área onde existam várias instituições com 

competência técnica e jurisdicional. 

De modo a simplificar a ação e a garantir o reconhecimento dos intervenientes num teatro de operações 

será importante definir as instalações de base padronizadas, designadamente postos de comando, zona 

de sinistro, zona de apoio, zona de concentração e reserva e zona de receção de reforços. 

A decisão do desenvolvimento da organização é da responsabilidade do COS, que a deverá utilizar 

sempre que os meios disponíveis do primeiro alarme e posteriormente do segundo alarme se mostrem 

insuficientes. 

Sempre que uma força de socorro seja acionada para uma ocorrência, o chefe da primeira equipa a 

chegar ao local assume de imediato as funções de COS, dando assim início à organização mínima de um 

teatro de operações, permitindo manter desde logo um sistema evolutivo de comando e controlo da 

operação. 

A assumpção da função de COS deve ter em conta as competências, atribuições legais e capacidade 

técnica da entidade representada, tendo em vista a resolução adequada da situação. 

O comando próprio de cada força deverá ser proporcional e adequado ao envolvimento de meios 

humanos e materiais empregues pela mesma. 

Num T.O. é essencial identificar os mecanismos de direção e coordenação política e institucional e de 

comando operacional das organizações, entidades e forças contribuintes, e as decorrentes regras de 

empenhamento e funcionamento. 

Devem respeitar-se sempre, os critérios de necessidade, proporcionalidade e adequação aos objetivos 

da resolução da ocorrência, no respeito, designadamente, dos princípios da prevenção, precaução e 

subsidiariedade. 
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É igualmente importante e prioritário a manutenção, na execução das ações de proteção e socorro, da 

segurança das pessoas e dos operacionais envolvidos na intervenção. 

A segurança dos meios e a integridade física dos operacionais envolvidos em intervenções deverá ser 

ainda objeto de prioritária atenção de toda a cadeia de comando operacional, especialmente nos 

diversos níveis de comando e chefia, dos chefes de veículos isolados e dos comandantes das forças e 

meios de reforço. 

Sendo a zona sinistrada a Respol, Resinas S.A., a zona de apoio, a zona de concentração e reserva, a 

zona de receção de esforços bem como o posto de comando localizam-se no loteamento industrial da 

Cova das Faias. 
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2. Mecanismos da Estrutura de Proteção Civil 

2.1 Comissão Municipal de Proteção Civil 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 3º da Lei n.º 65/2007, em cada município existe uma comissão 

municipal de proteção civil (CMPC), organismo que assegura que todas as entidades e instituições de 

âmbito municipal imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e assistência 

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

considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto. 

 

Tabela 16- Composição e Competências da Comissão Municipal de Proteção Civil 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

Constituição 

• Presidente da Câmara Municipal de Leiria; 

• Comandante Operacional Municipal de Leiria; 

• Assembleia Municipal de Leiria; 

• Representante de cada Junta de Freguesia do Concelho de Leiria. 

• Corpo de bombeiros (Municipais de Leiria, Voluntários de Leiria, Maceira e Ortigosa); 

• GNR; 

• PSP; 

• Regimento Artilharia nº4; 

• Base aérea nº 5; 

• Diretor do Centro Hospitalar Leiria; 

• Autoridade de Saúde do Município de Leiria; 

• Capitania do Porto da Nazaré; 

• Estradas de Portugal SA.; 

• Brisa – Auto-Estradas de Portugal, SA; 

• Brisal – Auto-Estradas do Litoral, SA; 

• Auto-estradas do Atlântico, SA; 

• CP – Comboios de Portugal, EP; 

• REFER – Rede Ferroviária Nacional, EPE; 
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COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

• EDP-Distribuição Energia, SA; 

• SMASL- Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria; 

• Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Leiria); 

• Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis; 

• APA –Agência Portuguesa do Ambiente; 

• ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas; 

• Serviços de segurança social e solidariedade; 

• Entidades Públicas e Privadas. 

COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

• Promover e acompanhar a elaboração do PMEPC; 

• Remeter o PMEPC para aprovação da Comissão Nacional de Proteção Civil; 

• Acompanhar as políticas ligadas à Proteção Civil; 

• Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos 

• Caso justifique, determinar o acionamento do PMEPC; 

• Difundir comunicados e avisos à população e às entidades e instituições e órgãos comunicações sociais; 

• Assumir funções de coordenação política
10

 e de coordenação institucional
11

. 

 

A CMPC é convocada pelo Presidente da Câmara Municipal ou, na sua ausência ou impedimento, pelo 

seu substituto legal. O local de funcionamento da CMPC é na sede dos Bombeiros Municipais de Leiria 

ou na impossibilidade deste, na Sala de Reunião do Município. Estes são locais estratégicos 

relativamente às vias de comunicação, telecomunicações e condições logísticas. 

As reuniões ordinárias são convocadas pelo Presidente da Câmara, mediante comunicação escrita, com 

a antecedência mínima de dez dias seguidos, constando da respetiva convocatória a ordem de 

trabalhos, o dia, hora e local onde esta se realizará.  

As convocatórias das reuniões serão assinadas pelo presidente da Comissão com a indicação da ordem 

de trabalhos. Quaisquer alterações ao dia, hora e local para as reuniões serão comunicadas a todos os 

membros da Comissão. 

                                                                 
10 De acordo com a Diretiva nº1/2010 da ANPC – Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e de Socorro 

11 De acordo com o artigo da Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro 
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As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Presidente da Câmara, por qualquer meio que garanta 

o seu conhecimento seguro e oportuno, como comunicações escritas, por via telefónico, por via 

eletrónico ou afixação das comunicações em locais estratégicos. 

A Respol, Resinas SA poderá estar representada nalguma reunião da CMPC de forma a prestar assessoria 

de segurança química.  

 
 

2.2 Declaração da Situação de Alerta 

 

Inicialmente, importa conhecer os fenómenos que motivam a declaração de situação de alerta. O artigo 

3º da Lei n.º 27/2006 (Lei de Bases da Proteção Civil) define da seguinte forma: 

 

Acidente Grave é um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e no 

espaço, suscetível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou ambiente. 

 

Catástrofe é o acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem elevados 

prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de vida e o tecido 

socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional. 

 

O n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 27/2006 define que a situação de alerta pode ser declarada quando, face 

à ocorrência ou iminência de ocorrência de algum ou alguns dos acontecimentos acima referidos, 

(acidente grave e/ou catástrofe) é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou 

medidas especiais de reação. 

 

Ao nível municipal, a competência para declaração de alerta, cabe, de acordo com o artigo 13º da Lei n.º 

27/2006, ao Presidente da Câmara Municipal. 

 

O artigo 14º da mesma Lei refere que o ato que declara a situação de alerta menciona expressamente: 

• A natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

• O âmbito temporal e territorial; 

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

 

Relativamente ao âmbito material da declaração de alerta, o artigo 15º da mesma Lei, refere que para 

além das medidas especialmente determinadas pela natureza da ocorrência, a declaração de situação 

de alerta dispõe expressamente sobre: 
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• A obrigatoriedade de convocação, consoante o âmbito, das comissões municipais, distritais ou 

nacional de proteção civil; 

• O estabelecimento dos procedimentos adequados à coordenação técnica e operacional dos 

serviços e agentes de proteção civil, bem como dos recursos a utilizar; 

• O estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de coordenação da 

intervenção das forças e serviços de segurança; 

• A adoção de medidas preventivas adequadas à ocorrência. 

• A declaração da situação de alerta determina uma obrigação especial de colaboração dos meios 

de comunicação social, em particular das rádios e das televisões, visando a divulgação das 

informações relevantes relativas à situação. 

 

A declaração do estado de Alerta deverá ter em conta os critérios de ativação do PEE (I-7.2). Esta não 

implica a ativação do PEE e vice-versa. 

 

2.3 Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso 

O sistema de monitorização, alerta e aviso visa proporcionar uma eficaz vigilância, um rápido alerta aos 

APC’s e um adequado aviso à população, de modo a que haja uma rápida e eficaz resposta face a uma 

ocorrência.  

Existem diversos sistemas de monitorização em uso para diferentes tipologias de risco: 

• Sistema de Avisos Meteorológicos do Instituto de Português do Mar e da Atmosfera 

(situações meteorológicas adversas); 

• Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos do Instituto da Água (cheias); 

• Índice Ícaro (onda de calor); 

• Sistema de Vigilância de Emergências Radiológicas da Agência Portuguesa do Ambiente 

(emergências radiológicas); 

• Postos de vigia do ICNF (Fogos florestais). 

 

No que concerne ao sistema de monitorização, o Município de Leiria não dispõe de qualquer sistema 

próprio de monitorização pelo que, o desencadeamento de procedimentos de alerta está dependente 

das informações difundidas pela ANPC e pelo IPMA, através da análise da informação meteorológica. 

O quadro seguinte indica as estações meteorológicas que existem nas proximidades da Respol. 
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Tabela 17- Postos Udométricos nas proximidades das instalações da Respol, Resinas, S.A. 

Postos Udométricos 

Código Localização Concelho Estado 

15D/03UG Maceira Leiria Ativa 

15E/01UG Leiria Leiria Ativa 

16E/05UG Santa Catarina da Serra Leiria 
Não está Instalada (a 

Automatizar) 

15E/03G Caranguejeira Leiria Ativa 

14E/02UG Mata da Bidoeira Leiria Ativa 

14D/03C Monte Real Leiria Ativa 

14E/03UG Vale do Salgueiro Leiria - 

 

Os alertas a serem difundidos ao SMPC e aos agentes de proteção civil serão efetuados através das 

redes telefónicas móveis. No caso de incapacidade deste serviço, o alerta deve ser emitido por rede 

telefónica fixa, Internet, televisão ou por rádio. Em caso de impossibilidade de utilização destes serviços 

recorre-se ao uso de estafeta. 

No que respeita aos sistemas de aviso, existem diversos dispositivos para o efeito (sirenes, telefones, 

viaturas com megafones, estações de rádio locais e televisão) pelo que a decisão do meio a adotar terá 

que ser baseada na extensão da zona afetada, no tipo, dimensão e dispersão geográfica da população a 

avisar (zona da Respol e suas imediações), na proximidade geográfica dos agentes de proteção civil e 

nos meios e recursos disponíveis (proximidade aos Bombeiros Municipais de Leiria e Bombeiros 

Voluntários de Leiria – 6 km).  

Deve ainda ser tomado em atenção que uma situação pode ocorrer durante o dia útil de trabalho, à 

noite ou durante os fins-de-semana, o que não só faz variar a localização da população aquando de um 

possível acidente, mas também a forma de poderem receber o aviso, pelo que diferentes 

procedimentos de aviso devem ser contemplados para diferentes períodos do dia e da semana. 

Dado que o aviso à população é uma ação crucial para minorar o número de vítimas, e que é difícil que 

qualquer dos meios selecionados abranja toda a população potencialmente afetada, deverá ser prevista 

a redundância de meios de aviso. 
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Deteção e Alarme Interno da Respol 

 

O sistema automático de deteção de incêndios (SADI) é composto por diversos elementos de deteção e 

alarme, distribuídos em algumas áreas da Instalação, que se discriminam a seguir: 

• Central de deteção de incêndios; 

• Detetores de incêndios; 

• Botões manuais de alarme; 

• Sinalizadores luminosos; 

• Sirenes. 

Em função do tipo de toque a informação a transmitir é a indicada de seguida: 

 

 

Figura 16- Diagrama do Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso 
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Tabela 18- Relação entre o toque e a informação a transmitir 

SINAIS SIGNIFICADO QUE FAZER 
NÍVEL DE 

EMERGÊNCIA 

Toque 1 

3 Toques 

-- -- -- 

3 x 5 segundos 

Emergência parcial (incêndio, 

derrame, acidente pessoal, 

etc.) ou emergência externa. 

Prevenção: aguardar 

informação para intervenção 

e/ou evacuação 

EMERGÊNCIA PARCIAL 

• Suspender trabalhos na área 

afetada 

Nível 1 

Nível 2 

Toque 2 

1 Toque prolongado 

------------- 

20 segundos 

Emergência Geral (incêndio, 

derrame, acidente pessoal, 

etc., que afeta toda a empresa 

EMERGÊNCIA GERAL 

• Suspender trabalhos de toda 

a fábrica 

Nível 3 

Toque 3 

5 Toques rápidos 

- - - - - 

Final do alerta 

Fim da Emergência 
Se possível, retomar as 

atividades interrompidas 
 

 

A interface entre o PEI e o PEE fica definida quando ocorre alguma das seguintes condições: 

• Emergência no Nível 3, em que o Gabinete de Emergência comunicará o mesmo ao SMPC 

para a ativação do PEE. 

 

APÓS CONFIRMADA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO NÍVEL 3: 

• O elemento designado da Equipa de Alarme / Alerta, após autorização do Diretor de 

Emergência (DE), deverá realizar a comunicação (via telefone / telemóvel) ao responsável 

pelo PEE de que existe uma situação de Emergência identificada na Respol, Resinas S.A.. 
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Neste caso, a Respol colocará à disposição do Diretor do PEE, no local do incidente, os meios humanos e 

materiais necessários, em função da disponibilidade de meios da Instalação e das necessidades do 

exterior. 

A mensagem tipo com informação que é dada ao SMPC na comunicação de acidente, contem no 

mínimo: 

• Tipo de acidente ocorrido/ tipo de fenómeno perigoso, por exemplo: 

� Libertação de substância perigosa (identificação e quantidade); 

� Incêndio ou explosão; 

� Rebentamento de um equipamento. 

• Condições meteorológicas: 

� Velocidade do vento; 

� Direção do vento; 

• Número de feridos e a sua gravidade; 

• Áreas em risco na envolvente do estabelecimento. 

 


