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PREÂMBULO
O evento Campeonato Nacional de Jogos de Matemática, que pela sua
dimensão, características lúdicas, socioculturais e público-alvo presente, acaba
por ser mais suscetível a desencadear uma grande mobilização de
participantes e espetadores que se concentram no local do evento,
acrescentando a probabilidade de ocorrência de situações anómalas e
inusitadas, no qual por este motivo deve ser criado um Plano de Coordenação
que servirá como planeamento e organização das operações de socorro, que
possam surgir.

i.

O presente Plano de Coordenação te m como âmbito o da proteção e
socorro, servindo como um ferramenta de planeamento e organização
de operações de socorro mas essencialmente na prevenção de
acidentes graves, esclarecendo que em caso de ativação deste plano a
resposta ao respetivo, será de forma estruturada, sistematizada e
coordenada.

ii.

O presente Plano de Coordenação estará em vigor durante toda a
duração do evento, 290830MAR19-291800MAR19, sendo permanente o
seu acionamento durante o espaço temporal designado.

iii.

O presente Plano é de execução permanente para todos os agentes de
proteção civil e entidades de apoio envolvidas, sempre que tal se
justifique, a partir da data de ap rovação.

iv.

No âmbito da Segurança, na sua componente Security excecionam-se
deste plano incidentes que, por razão da sua origem, configurem
incidentes táticos-policiais graves e cuja responsabilidade recai no
âmbito das Forças e Serviços de Segurança (FSS) ou Sistemas de
Segurança Interna (SSI).
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Clarifica-se, que este plano servirá como um instrumento de gestão operacional
que visa responder a ocorrências extraordinárias que possam ocorrer durante o
período de realização do evento, carecendo de uma base legal pelo que, numa
situação em que se registem acidentes graves ou catástrofes os mesmos
devem ser suprimidos com o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil
(PMEPC). O presente plano está articulado com o PMEPC da Maia garantindo
assim que na eventualidade de haver registo de situações incaracterísticas e
que extravasem o recursos do mesmo, este possa eventualmente ser ativado,
reforçando a capacidade de resposta de uma forma eficaz, rápida e segura no
âmbito da proteção e socorro, com a devida e correta articulação entre os APC
e entidades de apoio.
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Os Planos de Coordenação para eventos aplicam-se a eventos que sejam
realizados no âmbito territorial do município, quer sejam eventos confinados a
espaços fechados, quer sejam realizados em recintos ao ar livre, e que ocupam
zonas ou locais de utilização pública, com personalidade jurídica publica ou
privada, que envolvam a presença ou movimentação de grandes massas
populacionais. (Carderno Técnico PROCIV #19)
Deste modo e como mencionado anteriormente este plano servirá como um
instrumento de gestão operacional que visa responder a ocorrências incomuns
que possam ocorrer durante o período de realização do evento, carecendo de
base legal pelo que, numa situação em q ue se registem acidentes graves,
catástrofes ou registo de situações incaracterísticas e que extravasem os
recursos deste Plano, o PMEPC pode ser ativado, reforçando a capacidade de
resposta com eficácia, rapidez e seguração no âmbito da proteção e socorro,
com uma devida e correta articulação entre os APC e entidades de apoio.
Este plano garante também, que declarado a Situação de Alerta de âmbito
municipal, serão adotadas todas as medidas adequadas e proporcionais à
necessidade de enfrentar graus crescentes de perigo que poderão não estar
contemplados no mesmo podendo implicar ativação do PMEPC Maia, Devendo
salvaguardar que, o Presidente da Câmara (ou substituto legal), enquanto
responsável municipal da política municipal e proteção Civil, tem determinadas
competências, estando estas explanadas no artigo 35º, da Lei 80/2015 de 3 de
Agosto que esclarece que:
“Compete ao presidente da câmara municipal, no exercício de funções de
responsável municipal da política de proteção civil, desencadear, na iminência
ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as ações de proteção civil de
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prevenção, socorro, assistência e recuperação adequadas em cada caso.” “O
presidente da câmara municipal é apoiado pelo serviço municipal de proteção
civil e pelos restantes agentes de proteção civil de âmbito municipal.”
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PARTE I. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO
1.1 Caracterização do evento
A Associação Ludus juntamente com a Associação de Professores de
Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Ciência Viva
promovem anualmente, desde 2004, o Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos.
Neste ano letivo decorre a 15.ª edição do Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos (CNJM15), e a final terá lugar no dia 29 de março de 2019 entre
as 08:30h e as 17:00 conforme o programa contemplado neste plano (Anexo
2).
Este evento irá realizar-se em simultâneo na Escola EB23 de Pedrouços e no
Pavilhão Municipal de Pedrouços nr.º 13, no qual devido às diversas
movimentações de autocarros para efetuarem a entrega e recolha dos alunos e
professores, irá condicionar algumas vias trânsito assinaladas no anexo 5,
deste plano.
i.

Os locais das provas finais bem como de refeição estão designados
no anexo 2 e localizados no anexo 3;

ii.

Considerando um evento deste tipo e segundo os registos de anos
anteriores, espera-se um elevado número de pessoas, originando
uma grande concentração em espaços devidamente identificados,
criando a possibilidade de gerar situações de compressão e outras
associadas;

iii.

O acesso ao pavilhão e à escola faz-se de forma pedonal, devido ao
trânsito estar condicionado e via em causa encontrar-se fechada;
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Probabilidade de ocorrências


Incêndios Urbanos;



Intoxicações alimentares;



Esmagamentos, decorrentes de situações de pânico;



Desaparecimentos de pessoas (especialmente alunos);



Ferimentos causados por quedas ou por agressões;



Desmoronamentos de estruturas;



Doenças subidas;



Atos de desobediência e prevaricação da ordem pública



(…)
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1.2 Antecedentes/Historial do evento
A Associação Ludus, que se designa abreviadamente por AL, é uma
associação sem fins lucrativos que tem como objectivo apoiar e divulgar a
Matemática

nas

suas

diversas

vertentes,

nomeadamente

pedagógica,

científica, cultural, histórica e recreativa. Esta Associação juntamente com a
Associação de Professores de Matemática, a Sociedade Portuguesa de
Matemática e a Ciência Viva promovem anualmente, desde 2004, o
Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos
Até à presente data não existiu qualquer registo de acidente grave, contudo,
devido ao elevado número de participantes, professores e visitantes, torna-se
necessário a elaboração de um plano de coordenação, para que possa ser
ativado em caso de necessidade.
Na tabela 1 podem ser analisados os eventos realizados anteriormente:
Designação

Data

Localização
Pavilhão do conhecimento –

1º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos (2004)

26 de Novembro

Ciência Viva

de 2004
Parque das Nações, Lisboa

2º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
(2005/2006)

10 Março de
2006

3º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
(2006/2007)

Fábrica Centro Ciência Viva de

9 de Março de

Aveiro

Palácio D. Manuel em Évora

2007
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4º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos

29 Fevereiro de

Pavilhão Desportivo – Campus

2008

de Gualtar - Braga

(2007/2008)
5º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
(2008/2009)

13 de Março

Covilhã

2009

6º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
(2009/2010)

12 de Março

Centro Nacional de Exposições

2010

- Santarém

7º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
(2010/2011)

18 de Março

Instituto Superior de Engenharia

2011

de Lisboa

8º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
(2011/2012)
9º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
(2012/2013)

9 de Março de

Estádio Universitário de

2012

Coimbra

1 de Março de

Arena d’Évora

2013

10º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
(2013/2014)

14 de Março de
2014

Pavilhão Municipal do Fundão
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11º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos

6 de Março de

UTAD Vila Real

2015

(2014/2015)
12º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos

4 de Março de

Beja

2016
(2015/2016)
13º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
(2016/2017)
14º Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos
(2017/2018)

24 de Março de

Pavilhão Multiusos de

2017

16 de Março de

Guimarães

Externato de Penafirme –

2018

Tabela 1 Eventos anteriores 2004-2008
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PARTE II. ORGANIZAÇÃO DE RESPOSTA

2.1 Missão do Posto de Coordenação de Eventos
a. Garantir de forma integrada uma adequada, expedida e eficaz mobilização
de meios e recursos, humanos e técnicos, dos APC e entidades cooperantes
passíveis de, coordenadamente, responder a situações de proteção e
socorro;
b. Garantir a segurança, tranquilidade e a devida prestação de socorro durante
a realização do evento, com responsabilidades individuais nos seus planos
de atuação específicos a cada uma e integradas holisticamente num
dispositivo;
c. Estabelecer uma matriz constituída por recursos humanos e equipamentos,
de resposta operacional pertencentes aos APC e estruturas, forças e
unidades envolvidas no Safety/Security, capazes de responder com eficácia
às ocorrências, no domínio de Proteção e Socorro, nomeadamente:
i.

Emergência Pré-hospitalar;

ii.

Acidentes;

iii.

Incêndios;

iv.

Apoio à população;

v.

(…)

d. Assegurar a gestão coordenada dos fluxos de informação entre os APC e as
entidades de apoio intervenientes, atra vés da realização de briefings;
e. Em caso de ativação do presente Plano de Coordenação devido a acidente
grave, caberá ao COS, a decisão de Posto de Comando Operacional (PCO)
seguindo Despacho n.º 3317-A/2018 de 3 de Abril – Sistema de Gestão de
Operações (SGO);
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2.2 APC e Entidades de apoio envolvidas no PC
a. Agentes de Proteção Civil


Corpo de Bombeiros (CB) de Pedrouços



Polícia de Segurança Pública (PSP) Maia



Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
(em caso de acidente grave ou catástrofe será acionado pelo COS)

b. Entidades de apoio e Serviços Municipais


Agrupamento das Escolas de Pedrouços



Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) – Delegação da Maia



Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) da Maia



Policia Municipal (PMun) Maia

2.3 Articulação e atuação dos APC e entidades de apoio
2.3.1 Missão das estruturas autárquicas
Camara Municipal da Maia


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



Reforça o acompanhamento da situação, em permanente articulação com o
Coordenador Operacional Municipal (COM);



Apoia na evacuação e transporte de pessoas, em estreita coordenação com o
PCE;



Apoia e sustenta logisticamente as operações de socorro e aciona o
equipamento para intervenção das diversas ocorrências de acordo com as
necessidades do Coordenador Operacional Municipal (COM);
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Através do SMPC colabora na efetiva implementação do presente plano;



Cedência de todos os espaços solicitados pelos APC;



Cedência e colocação de grades para delimitação de áreas específicas e para
efetuar cortes de trânsito.

Junta de Freguesia de Pedrouços


Promove ações de sensibilização da população e colabora nas que forem
desenvolvidas pela CM;



Colabora na sinalização de infraestruturas, nomeadamente viárias, para a
prevenção e proteção dos cidadãos e para uma utilização mais rápida e
eficaz por parte dos meios de proteção e socorro;



Colabora na sinalização relativa a cortes de estradas, decididos por
precaução ou originados por acidentes ou por fenómenos meteorológicos,
bem como as vias alternativas;



Disponibiliza meios, por solicitação do COM, no âmbito das suas
competências, sempre que a situação o exigir;



Colabora na divulgação de avisos à população de acordo com as orientações
dos responsáveis municipais;

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) da Maia


Promove e sinaliza infraestruturas nomeadamente viárias, para prevenção e
proteção de cidadãos e para uma utilização mais rápida e eficaz por parte dos
meios de proteção e socorro;



Efetiva o seu apoio às possíveis ocorrências através do envolvimento de
elementos para reconhecimento e orientação, no terreno;
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Apoia logisticamente as operações de proteção civil e socorro e colocam à
disposição os equipamentos e máquinas para intervenção, de acordo com as
necessidades;

2.3.2 Missão dos APC
Corpo de Bombeiros (CB) de Pedrouços


Assume o COS (na AAP)



Estabelece em conjuntos com restantes APC e SMPC Maia um dispositivo,
no domínio da proteção e socorro adequado a esta operação;



Desenvolve todas as ações que conduzam a uma imediata intervenção em
acidentes, potenciando uma atuação articulada do dispositivo, visando um
célere reposição das condições de normalidade;



Assegura a presença de um oficial de ligação do PCE para a ligação e
articulação dos recursos envolvidos;



Posicionamentos os meios e equipas nos setores que o COS decidir, com
base no Sistema de Gestão de Operações (SGO), em vigor;

Polícia de Segurança Pública (PSP) Maia


Assegura todas as ações relacionadas com a segurança do evento na
respetiva área de intervenção territorial e nas missões que estão conferidas
na legislação própria;



Assegura a manutenção da lei e ordem na sua zona de intervenção,
salvaguardado a atuação das outras entidades e organismos operacionais;



Assegura a presença de um oficial de ligação no PCE;



Posicionamento dos meios e das equipas por setores que o COS decidir com
base no Sistema de gestão de Operações (SGO), em vigor.
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Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)


Em caso de acionamento pelo COS devido à ocorrência de acidente grave ou
catástrofe, o

INEM desenvolve e superintende todas as ações de

emergências pré-hospitalar e coordenada a evacuação de feridos para as
unidades de saúde;


Assegura a presença de um oficial de ligação no PCE para ligação e
articulação de recursos envolvidos;

2.3.3 Missão das entidades de apoio
Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) – Delegação da Maia


Estabelece conjuntamente com o CB de Pedrouços um dispositivo, no
domínio da proteção e socorro adequado a esta operação;



Desenvolve todas as ações que conduzam a uma imediata intervenção na
emergência

pré-hospitalar,

potenciando

uma

atuação

articulada

do

dispositivo, visando um célere reposição das condições de normalidade.


Assegura a presença de um oficial de ligação no PCE para ligação e
articulação dos recursos envolvidos;



Posicionamento dos meios e das equipas nos setores que o COS decidir,
com base no Sistema de gestão de Operações (SGO), em vigor.

Policia Municipal da Maia


Efetua os cortes de trânsito em articulação;



Presta o apoio solicitado pela PSP ou COS;



Assegura a presença de um oficial de ligação no PCE;
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Agrupamento das Escolas de Pedrouços


Apoia as forças de segurança nas ações de proteção de bens e
equipamentos;



Assegura a prevenção e segurança do evento, estando para isso elementos
do agrupamento identificados;



Distribuí o Plano de Coordenação



Assegura todo o apoio ao COS, nas operações de socorro;



Sensibiliza participantes, professores e visitantes para cumprimentos das
normas de segurança;
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2.3.4 Missão das estruturas de Comando Operacional
Comandante das Operações de Socorro (COS)


A função de COS é assumida pelo elemento mais graduado do CB de
Pedrouços na sua área de atuação própria (AAP), que se articulara
permanente com Coordenador Municipal Operacional (COM) do SMPC
Maia, em caso de necessidade;



Comanda todas as operações de proteção e socorro, na preparação e no
decorrer do evento;



Define o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Operações (SGO)
conforme Despacho 3317-A/2018 de 3 de Abril;



Nomeia os restantes elementos e chefias presentes, para comandantes de
setor, Chefe de Grupo de Combate a Incêndios (CGCI) e Chefe de
Emergência Pré-Hospitalar (CEPH);



Assegura e requisita aos CDOS-Porto da Autoridade Nacional de Proteção
Civil (ANPC) um canal de comunicações da rede ROB ou SIRESP, para
uso exclusivo do evento;



Fornece rádios ROB à Cruz Vermelha Portuguesa, para comunicações
com CEPH;

Comandante de Setor (CS)


A função de comandante de setor é assumida por um elemento de
comando ou de chefia presente no evento, em caso de acidente.



Comanda e coordena as equipas atribuídas ao seu setor;



Cumpre as ordens e missões atribuídas pelo COS;



Comunica ao COS, todos os factos relevantes na missão atribuída e em
matéria de proteção e socorro decorrentes no evento;
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Chefe de Grupo de Combate a Incêndios ( CGCI)


A função do CHCI é assumida por um elemento designado pelo COS;



Cumpre as ordens e missões atribuídas pelo COS ou pelo CS;



Comunica ao COS ou ao CS, todos os factos relevantes na missão
atribuída e em matéria de proteção e socorro decorrentes do evento;

Chefe de Emergência Pré-Hospitalar (CEPH)


A função de CEPH é assumida por um elemento designado pelo COS;



Cumpre as ordens e missões atribuídas pelo COS ou pelo CS;



Comunica aos COS ou ao CS, todos os factos relevantes na missão atribuída
e em matéria de proteção e socorro decorrentes do evento;

Coordenador Operacional Municipal (COM) da Maia


Acompanha permanentemente as operações de Proteção e Socorro,
comparece no local do sinistro sempre que as circunstancias o aconselham;



Coordenada as operações de socorro quando a dimensão do sinistro requer o
emprego de meios de mais de que um CB;



Articula com os diversos APC de âmbito municipal, a coordenação dos meios
que venham a ser necessários empenhar no desenvolver das operações;



Sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional do Presidente de
Câmara, mantém permanente articulação operacional com o Comandante
Operacional Distrital (CODIS) sendo responsável operacionalmente por todo
o dispositivo empenhado;



Fornece em exclusivo aos órgãos de comunicação social a informação oficial
sobre a ocorrência, limitando-se à informação das operações de pro teção e
socorro, sendo as informações de âmbito policial da exclusiva competência
das FSS com responsabilidade na área da ocorrência;
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PARTE III. OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO CIVIL
3.1 Orientações e Instruções Gerais
Caberá a cada APC presente, a execução das tarefas que foram incumbidas pela
legislação em viro e em detrimento do comandamento do COS.
Devem ser adotados os seguintes procedimentos e/ou instruções:
i.

As ações de socorro em Eventos comportam, pelas características do
próprio ambiente lúdico de ocasião, condicionalismos para as FSS;

ii.

As dificuldades de acesso para que as diferentes entidades cumpram a
missão que lhes é incumbida, agravada pela grande concentração de
pessoas no local, tal como a visibilidade que as FSS têm numa manobra de
socorro, são aspetos a ter em atenção. Evidencia-se assim, uma
importância extrema para que as diferentes FSS cumpram as Normas de
Segurança de forma rigorosa, preconizadas pela entidade responsável;

iii.

O bom senso deverá imperar entre todos os APC destacados e com
funções no evento, tal como a boa articulação, disciplina e respeito,
somente com um único objetivo, a Eficácia;

iv.

Considerar o planeamento como instrumento de apoio à decisão, flexível, e
de responsabilidade transversal;

v.

Coordenar o planeamento e a resposta de proteção e socorro, em estreita
ligação com as FSS, o CB, o INEM, Cruz Vermelha Portuguesa o SMPC e
demais serviços municipais no que toca ao apoio logístico;

vi.

Planear e operacionalizar um dispositivo de socorro e assistência
fortalecendo a capacidade de intervenção no que respeita a:
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Combate a incêndios;



Socorro

diferenciado

na

área

da

emergência

desencarceramento;


Evacuações primárias e secundárias;



Socorro em situações incaraterísticas
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3.2 Segurança contra Incêndios
Caracterização do evento: Evento em espaço público com 3000 pessoas
Utilização Tipo:


Tipo IV «escolares» correspondem a edifícios ou partes de edifícios recendo
público, onde se ministrem ações de educação, ensino e formação ou
exerçam atividades lúdicas ou educativas para crianças e jovens, podendo ou
não incluir espaços de repouso ou de dormida afetos aos participantes
nessas ações e atividades, nomeadamente escolas de todos os níveis de
ensino, creches, jardim-de-infância, centros de formação, centros de
ocupação de tempos livres destinados a crianças e jovens e centros de
juventude;



Tipo IX «desportivos e de lazer» correspondem a edifícios, partes de
edifícios e recintos, recendo ou não público, destinados a atividades
desportivas e de lazer, nomeadamente estádios, picadeiros, hipódromos,
velódromos, autódromos, motódromos, kartódromos, campos de jogos,
parque de campismo e caravanismo, pavilhões desportivos, piscinas, parques
aquáticos, pistas de patinagem, ginásios e saunas;

Categorias de Risco
Não designada;
Medidas de Autoproteção
Encontram-se em elaboração;
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3.3 Posto médico e transporte de vítimas
Durante o decorrer do evento existirá um Posto de Triagem e Socorro, gabinete á
entrado dos balneários, que servirá para efetuar a triagem e o socorro. Este posto é
constituído por enfermeiras e tripulantes de ambulância de socorro e/ou transporte.
Em situações que justifique o encaminhamento a unidade hospitalar, será efetuado
um pedido de triagem através do Chefe de Emergência Pré-Hospitalar articulado
com o COS para validação e transporte para a respetiva unidade de saúde;
No evento existirá equipas apiadas provenientes dos Bombeiros e Cruz Vermelha
Portuguesa a efetuar a triagem e o socorro em caso de necessidade, no caso de
justificar acompanhamento, o mesmo será encaminhado para o Posto de Triagem e
Socorro e a posteriormente após validação Centro de Orientação de Doentes
Urgentes (CODU) encaminhado para a unidade hospitalar respetiva.
Em caso de acidente, no anexo 4 está localizado a posição das ambulâncias bem
como o espaço previsto para o PMA.
3.4 Alterações ao trânsito e corredores de evacuação e penetração
3.4.1 Alterações ao trânsito
De modo a assegurar a segurança de pessoas e bens, bem como facilitar a
intervenção de meios de proteção e socorro, as seguintes artérias do município
estarão circunscritas ao trânsito, mencionadas no Anexo 5 por algumas não ter
nome.


Travessa da Cabine



Rua Margarida Ferreira de Araújo Guimarães



Ruas circundantes sem nome
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3.4.2 Corredores de Evacuação
Os corredores de evacuação estão assinalados no anexo 5.
3.4.3 Corredores de Penetração
Todas as artérias envolventes, conforme anexo 5.
3.5 Setorização
A setorização será instituída pelo COS, caso entenda.
3.5 Comando
Compete ao COS assegurar o comando e controlo das operações de socorro e
proteção. Aplicam-se às situações de proteção e socorro decorrentes do presente
Plano, os procedimentos em matéria de Gestão das Operações, o previsto no DON
N.º 1 da ANPC, do Sistema Integrado das Operações de Proteção e Socorro (DL
72/2013 de 31 de Maio e o Sistema de Gestão de Operações - Despacho 3317A/2018 de 3 de Abril.
3.6 Comunicações
A organização das Comunicações de Socorro é efetuada de acordo com o
estabelecido em NEP específica da ANPC. O Sistema de Comunicações basear-seá na Rede Operacional dos Bombeiros (ROB), na Rede Estratégica de Proteção
Civil (REPC) e em alternativa na rede fixa e GSM/GPRS.
Foi solicitado ao CDOS-Porto da ANPC, canais da rede ROB e SIRESP, ficando
estipulado para ROB – canal 5 e Rede SIRESP Manobra 5, no qual o plano de
comunicações encontra-se no anexo 6.
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PARTE IV. GESTÃO DA INFORMAÇÃO
4.1 Relatórios de Situações
Os APC e as entidades de apoio intervenientes no PC, uma vez acionados,
elaborem um relatório de situação onde deve ser avaliada a situação e a sua
evolução, refletindo sobre o desfecho da mesma, apresentando conclusões e
propostas, de forma a permitir melhorar o planeamento para eventos posteriores.
No final do evento, o responsável pelo PCE (COS), deverá elaborar um relatório
final, sendo este a sumula dos aspetos mencionando nos relatórios de situação
elaborados pelos vários APC e entidades de apoio intervenientes no PC.
Os relatórios de situação devem incluir:


O relatório de situação deve incluir:



Tipo/Natureza da ocorrência;



Data/Hora da ocorrência;



Local do recinto onde se registou a ocorrência;



Condições de ocorrência;



Vítimas (mortos, feridos leves e feridos graves e evacuados);



Danos nas infraestruturas do recinto;



Disponibilidade de meios para executar a evacuação;



Disponibilidade de comunicações (rede telefónica pública e móvel; redes de
rádio analógica da proteção civil; redes privativas de agentes de proteção civil
(PSP, INEM, etc.); SIRESP);



Necessidade
evacuação

de

socorro/assistência

médica,

hospitais,

postos

requerida
de

(assistência

socorro

ou

de

médica,
triagem,

alimentação/água, abrigos, alojamento, vestuário, meios de transporte,
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combustíveis,

equipamentos

ou

viaturas

especiais,

material

de

telecomunicações, etc.);


Comentários finais;



Grupo data/hora e identificação do responsável

4.2 Informação pública
O PCE, através do SMPC, deverá ser responsável pela gestão da informação
pública em situações em que a ocorrência ainda é gerida através dos procedimentos
estabelecidos no PC. De realçar que, caso a situação evolua desfavoravelmente,
deverá ser ativado o PMEPC, sendo os procedimentos de informação pública
asseguradas pelas entidades referidas no mesmo.
O SMPC deverá prestar informações relativamente:


Às áreas do recinto afetadas e interditas aos visitantes/espectadores do
evento;



Aos locais para ondem foram transportadas as vítimas;



Aos locais para onde foram evacuados os visitantes/espectadores;



Medidas de autoproteção;



Zonas de Concentração Local, onde deverá ser feito o registo de todos os
indivíduos que nelas se encontram;



Outras informações relevantes;
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PARTE V. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
5.1 Conceitos e definições
ACIDENTE
(1) Evento ou sequência de eventos não planeados, por vezes previsíveis,
suscetíveis de provocar perdas ou danos humanos, materiais ou ambientais.
(2) Evento que requer resposta das entidades normalmente designadas para o
efeito, através de procedimentos de atuação pré-estabelecidos e rotinados.
(3) Evento inesperado ou indesejável que causa danos ou perdas a um número
reduzido de indivíduos e/ou danos reduzidos ou limitados em estruturas.
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 o
ambiente.
Outros conceitos e definições estão disponíveis no glossário de Proteção Civil,
aprovado pela Comissão Nacional de Proteção Civil e publicado no si tio da internet
da ANPC (http://www.prociv.pt/bk/EDICOES/OUTR ASEDICOES/Documents/GLOSSARIO-31_Mar_09.pdf)
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5.2 Lista de Contactos
Este Plano inclui no anexo 7 a lista de contactos dos APC e entidades de apoio
intervenientes no mesmo.
5.3 Lista de distribuição do PC
Este plano inclui no anexo 8 a lista de entidades de apoio a quem foi assegurada a
distribuição do PC designadamente os APC e entidades de apoio neles
mencionados, divididos em execução e conhecimento.
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5.4 Anexos
5.4.1 Cartaz do Evento

Anexo 1 Cartaz
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5.4.2 Programa do Evento

Evento

Horário

Receção às escolas

8:30h - 10:30h

Local

Lateral do Pavilhão Municipal
( junto ao muro do Campo
de futebol)

Início

das

09:00h

eliminatórias

Pavilhão
Municipal

Almoço Cantina

12:00h - 14:00h

Cantina da escola

Início das finais

14:00h

Pavilhão Municipal

17:00h

Pavilhão Municipal

Cerimónia
de entrega
de
prémios

Atividades Paralelas

10:00h - 17:00h

Anexo 2 Programa evento
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5.4.3 Localização das provas

Anexo 3 Localização das prova s
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Anexo 4 Mapa de localização das prova s
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5.4.4 Posto médico e meios de socorro
Durante o evento

PTS

i.

Anexo 5 Mapa PTS

Legenda:
PTS – Posto de Triagem e Socorro (Gabinete, junto as balneários)
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Legenda:

1.

Zona de posicionamento
de meios de socorro e
PCE

Anexo 6 Mapa posicionamento de meios (evento)
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II.

Em caso de acidente
PCO

2

3

1
Anexo 7 Meios de socorro

Legenda:
1

Posto Médico Avançado (PMA)

2

Zona de Apoio (ZS)

3

Zona de Concentração e Reserva (ZCR)

PCO

Posto de Comando (PCO)
Transito proibido com excepção de veículos autorizados
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5.4.5 Alteração no trânsito e corredores de evacuação e penetração

Anexo 8 Alterações no trânsito e corredore s de evacuação e penetração

Legenda
____ Vias de evacuação
____ Corredores de emergência
____ Via alternativa ao trânsito
Via cortada ao trânsito
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5.4.6 Plano de Comunicações

PCE
Comando 2 de
Pedrouços

SIRESP – Manobra 5
CEPH

CGCI

Chefe Equipa Echo

Chefe Equipa India

ROB – Canal 5
CVP MAIA

BOMBEIROS

BOMBEIROS

Equipa 4

Equipa 1

VUCI 1

Equipa 5

Equipa 2

VALE 1

Equipa 3

Gráfico 1 Plano de Comunicações

1

Solicitados em caso de necessidade
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5.4.7 Lista de Contactos
Entidade

Responsável

Nrº Nacional de

Contacto

E-mail

112

Emergência
Bombeiros

Comandante em

Voluntários de

RS

Pedrouços

Vítor Santos

229012744

comando@ahbvpedroucos.pt

229411221

cvpmaia@cvpmaia.pt

Presidente
CVP Maia

José Emílio
Ferreira

pcivil.pedroteixeira@cm-

COM
SMPC Maia

800205169
Pedro Teixeira

maia.pt
proteccaocivil@cm-maia.pt

PSP Esquadra da
Maia
PSP Esquadra de

Comissário

Águas Santas

Luís Barros

Pmun Maia

Drª Romana
Abreu

229479690

divmaia.porto@psp.pt

229785190

aguassantas.porto@psp.pt

229440853

pm@cm-maia.pt
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Agrupamento

Diretor

Escolas de
Pedrouços

229773950

direcao@escolasdepedrouco

Sérgio Almeida

Junta de
Presidente

Freguesia de
Pedrouços

Joaquim Araújo

s.com

mail@jf-pedroucos.pt
229016708

Tabela 2 Lista de contactos
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5.4.8 Lista de Distribuição do PC

Para execução
Exemplar 00

Serviço Municipal de Proteção Civil da Maia

Exemplar 01

Polícia de Segurança Pública (Águas Santas/Maia)

Exemplar 02

CVP – Delegação da Maia

Exemplar 03

Policia Municipal da Maia

Exemplar 04

Instituto Nacional de Emergência Médica

Exemplar 05

Agrupamento de Escolas de Pedrouços
Para conhecimento

Exemplar 06

Câmara Municipal da Maia

Exemplar 07

Junta de Freguesia de Pedrouços

Exemplar 08

Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto

Exemplar 09

Comissão Organizadora Nacional - CNJM15

Exemplar 10

CB Moreira-Maia

Tabela 3 Lista distribuição PC
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PARTE VI. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
6.1 Bibliografia e Referências Legislativas
Lei n.º80/2015 de 03 de agosto (lei de bases de proteção civil)
Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro (enquadramento institucional e operacional de
proteção civil no âmbito municipal, organização dos serviços municipais de proteção
civil e competências coordenador operacional municipal)
Decreto-lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro (instalação e funcionamento de
recintos de espetáculos e divertimentos públicos)
Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (altera o decreto cdos, comandante
operacional nacional e comandantes operacionais distritais, com as alterações
introduzidas pelo decreto-lei n.º 97/2005, de 16 de junho)
Decreto-lei n.º 72/2013, de 31 de maio (procede à segunda alteração ao decreto-lei
n.º 134/2006, de 25 de julho, que cria o sistema integrado de operações de proteção
e socorro)
Decreto-lei n.º 114/2011, de 30 de novembro (transfere competências dos
governos civis e dos governadores civis para outras entidades da administração
pública, liquida o património dos governos civis e define o regime legal aplicável aos
respectivos funcionários)
Decreto-lei n.º75/2007, de 29 de março (aprova a orgânica da autoridade. nacional
de proteção civil (anpc))
Decreto-lei n.º 249/2012, de 21 de novembro (procede à segunda alteração ao
decreto-lei n.º 241/2007, de 21 de junho, que define o regime jurídico aplicável aos
bombeiros portugueses no território continental)
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Lei n.º 38/2017, de 2 junho (terceira alteração ao decreto-lei n.º 241/2007, de 21 de
junho, que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território
continental (regime excecional dispensa serviço))
Decreto-lei n.º220/2008, de 12 de novembro (estabelece o regime jurídico da
segurança contra incêndios em edifícios)
Decreto-lei n.º 268/2009, de 29 de setembro (estabelece o regime do
licenciamento dos recintos itinerantes e improvisados, bem como as normas
técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento dos equipamentos
de diversão instalados nesses recintos, e procede à terceira alteração do decreto-lei
n.º 309/2002, de 16 de dezembro, que regula a instalação e o financiamento de
recintos de espetáculos, no âmbito das competências das câmaras municipais)
Resolução n.º 30/2015, de 07 de maio (aprovação de diretiva relativa aos critérios
e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência
de proteção civil e revogação da resolução da comissão nacional de proteção civil
n.º 25/2008 de 18 de julho)
Despacho n.º 3551/2015, de 9 de abril (regulamentação e definição do sistema de
gestão de operações (SGO))

Outras referências
Diretiva operacional nacional (DON) nº1 (dispositivo integrado das operações de
proteção e socorro)
Normas operacionais permanentes (NOP) da ANPC
Normas de execução permanente (NEP)
PMEPC Maia
Plano de contingência N.ª Srª Natividade 2018
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6.2 Lista de Siglas e Acrónimos
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil
APC – Agente de Proteção Civil
CB – Corpo de Bombeiros
CM – Câmara Municipal
CODIS – Comandante Operacional Distrital
COM – Coordenador Operacional Municipal
COS – Comandante das Operações de Socorro
CVP – Cruz Vermelha Portuguesa
EOE – Entidade Organizadora do Evento
FSS – Forças e Serviços de Segurança
INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica
JF – Junta de Freguesia
PC – Plano de Coordenação
PCE – Posto de Coordenação do Evento
PMA – Posto Médico Avançado
PMun – Policia Municipal
PSP – Policia de Segurança Pública
SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil
PMEPC – Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil
DON – Diretiva Operacional Nacional
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CODU – Cento de Orientação de Doentes Urgentes
CGCI – Chefe do Grupo de Combate a Incêndios
CEPH – Chefe de Emergência Pré-Hospitalar
SGO – Sistema de Gestão de Operações
AAP – Área de Atuação Própria
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