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GERAL DO PLANO

1

1.1 rNTRonuçÃo
O Serviço

200I, tem vindo

Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, desde
a desenvolver um

trabalho com as funtas de Freguesia da cidade de

Lisboa, no âmbito do Planeamento de Emergência.

Pretende-se, com este processo, poder dotar cada freguesia com o seu Plano

Local de Emergência (PtE) e respetivo Centro de Operações de Emergência
[COE), preparando-as para fazer face a situações de acidente grave ou catástrofe.

Todo o projeto assenta no princípio que, em situações de grande catástrofe,
as primeiras medidas de socorro são efetuadas e tomadas pelas comunidades locais,

assumindo estas um duplo papel: (i) - vítimas e (ii) - agentes de socorro imediato.

/2006 de 3 de julho - Lei de Bases da Proteção Civil - alterada
pela Lei 80/2015 de 3 de agosto e nesta republicada como Anexo, a que se refere
A Lei n.s

27

no seu Artigo 5q, reconhece a relevância que as Juntas de Freguesia podem dar á

emergência imediata, consagrando

o direito de as Comissões Municipais de

Proteção Civil, poderem determinar a existência de Unidades Locais de Proteção

Civil, confinadas ao território das freguesias e presididas pelo respetivo Presidente
de f unta

- Artigo 46a,na

2.

Com a criação da Unidade Local de Proteção

Civil Parque das Nações

ULPCPN, pretende-se dotar a freguesia com um Plano Local de Emergência

bem como dotá-la de um Centro de Operações de emergência

-

-

-

PLE,

COE, equipado

com materiais e equipamentos de emergência e salvamento, para que possa haver
uma resposta imediata e eficazperante uma situação de acidente grave ou catástrofe.
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aeuceçÃo

O presente PLE aplica-se à área geográfica da Freguesia Parque das Nações,

definida pela Lei 56/2012 de

I

de novembro e a todas as Entidades públicas ou

privadas que acederem colaborar no plano.

1.3 OBIETMS
O

GERAIS

Plano Local de Emergência (PtE) aplica-se

Perante a iminência ou ocorrência de acídente grave ou catástrofe, que ocorra
na área de intervenção da Freguesia Parque das Nações.

Numa situação de acidente grave ou catástrofe em que não seja possível

a

intervenção de imediato das entidades competentes, a ULPCPN deverá atuar de
imediato, sob instruções do COE, até estabelecimento do controlo da situação pela
Proteção Civil Municipal, ou por outras entidades com competências na área da
emergência.

1.4 ENQUADRAMENTO rEGAL
A criação da ULPCPN, bem como a sua atuação em situação de acidente grave
ou catástrofe, rege-se pelos seguintes diplomas legais:

Lei n.s BO/?OLS de 3 de agosto/Lei de Bases da Proteção Civil

Republicação
Arte 46e nsL- As comissões municipais de proteção civil podem determinar a
existência de unidades locais de proteção civil, a respetiva constituição e tarefas.

-

Plano local de Emergência
unidade Local de Proteção

-
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Artq 464 ns2 - As unidades locais devem corresponder ao território das
freguesias

e serão obrigatoriamente

presididas pelo presidente da junta de

freguesia.

Lei n.s 65/2007 de LZ novembro

Arte 7a - As funtas de Freguesia têm o dever de colaborar com os serviços
municipais de Proteção Civil, prestando toda a ajuda que lhes for solicitada, no
âmbito das suas atribuições e competências, próprias ou delegadas.

Artq Be - Em função da localização específica de determinados riscos,

a

comissão municipal de proteção civil pode determinar a existência de Unidades
Locais de Proteção Civil (UIPC) de âmbito da Freguesia, a respetiva constituição e
tarefas.

Diretiva Operacionaln.eL/ 2OO9 del'2 de fevereiro
As fF promovem ações de sensibilização da população e colaboram nas que

forem desenvolvidas pela respetiva Câmara Municipal;
As JF 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;
As fF colaboram ainda na divulgação de avisos às populações de acordo com

orientações dos responsáveis municipais.
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no nlu

- Competências para Ativação

e Desativação do Plano

O Coordenador-Geral da ULPCPN é, por inerência de funções, o Presidente
da funta, ao qual compete assegurar a sua execução, deverá certificar-se que todas
as entidades que integram o PEUL

-

Plano de Emergência da Unidade Local acionem

os meios necessários, bem como a gestão do voluntariado.

A

desativação

do PLE é,

implicitamente,

da responsabilidade do

Coordenador-Geral do plano e a mesma deverá ocorrer após indicação da Proteção
Civil Municipal.

OCORRÊNCIA DE ACIDENTE GRAVE OU CATÁSTROFE

CMPC aciona PME

Comunicaçöes afetadas

Existência de comunicações

CMPC determina a ativação das Unidades Locais

de Proteção Cívil das áreas afetadas

No caso de as comunicaçöes terem
sido afetadas e até contacto do
SMPC e/ou a chegada das forças de

intervenção
Presidente da Unidade Local afetada instaura o
Centro de Operações de Emergência, ativa o Plano
de Emergência da Unidade Local e o Voluntariado

7.5.2

- Critérios para a ativação do Plano

Na situaçäo de ocorrência de acídente grave ou catóstrofe e no caso de as
comunicações terem sido afetadas, não sendo possível o contacto com a PCM, o
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unidade Local de Proteção

civil
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Presidente da Junta de Freguesia Parque das Nações, deverá acionar o COE e o PLE

da ULPCPN, de acordo com a Diretiva Operacional Nacional que defìne o estado de
alerta para as organizações integrantes do Sistema lntegrado de Proteção e Socorro
(sroPS).
Quadro L - Ocorrência confirmada/Grau de gravidade/Protocolo de Manchéster
Moderada
Tratamento médico necessário,
mas sem vitimas mortais.
Grau de

Acentuada
Numero elevado de feridos e de
hospitalizações. Vítimas mortais.
Numero elevado de retirada de
pessoas por um período superior
a 24 horas.
Recursos externos exigidos para
suporte ao pessoal de apoio.
Danos significativos que ex¡gem

Algumas hospitalizações.
Retirada de pessoas por um
período de 24 horas.

Gravldade

Algum pessoal técnico
necessário.
Alguns danos.

recursos externos.
Func¡onamento parcial da
comunidade com alguns serviços
indisponíveis.
Alguns impactes na comunidade
com efeitos a longo prazo,
Perda financeira significativa e
assistência financeira necessária.

Alguma disrupção na
comunidade (menos de 24
horas).
Pequeno impacte no ambiente
sem efeitos duradoiros.
Alguma perda financeira

Grâu de

Probabilidad r

Confirmada
Ocorrência
real verificada

crít¡ca
Situação crítica.

Grande número de feridos e
de hospitalização.
Retirada em grande escala de
pessoas por uma duração
longa.
Significativo número de
vltimas mortãis.
Pessoal de apoio e reforço
necessário. A comunidade
deixa de conseguir funcionar
sem suporte s¡gnificativo.
lmpacte ambiental
significativo
e ou danos permanentes.
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1.6 PRocRAMA DE ExnRcÍcros

A UTPCPN deverá estabelecer um programa anual de exercícios, com o
intuito de testar o PLE, o COE e a articulação com o voluntariado, bem como com

as

entidades que integrem o plano. Pretende-se com os exercícios a aquisição de

conhecimentos

e

competências cada vez mais aperfeiçoadas para

o melhor

desempenho das suas atuações.

1.7 SEGURO
PESSOAIS

DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE ACIDENTES

[Voluntariado)

Face ao enquadramento

jurídico do voluntariado, Lei n.s 7L/98, de 3 de

novembro, conjugada com o Decreto Lei ne 389/99, nomeadamente o seu Artigo
16e

- Seguro obrigatório, qualquer voluntâriof a, no desempenho da atividade

voluntária de prestação de socorro a vítimas de acidente grave ou catástrofe, no
âmbito do COE, do PLE da Freguesia Parque das Nações, encontra-se coberto por
um seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil. A saber:
Entidade seguradora: Allianz Portugal

Apólice: 888 343 997

Plano Local de Emergência
Civil - PARQUE DAS NAçÕES

Unidade Local de Proteção
PARTE 2

- ORGANIZAçAO

DA RESPOSTA LOCAL

2.1 cENTRo DE onEneçÕES DE srurncÊr{clA (coE)
Constitui-se como a estrutura de direção e coordenação operacional das
ações de proteção civil no âmbito da freguesia, na ocorrência de acidente grave ou

catástrofe.
O

presidente da Unidade Local é o responsável pela gestão das operações de

emergência.
O

Coordenador e os coordenadores dos grupos constituem a garantia de uma

eficaz coordenação das operações no terreno.

O âmbito de atuação do referido COE restringe-se à área de atuação da
Freguesia Parque das Nações

e

tem a sua sede no edificio do fardim do Cabeço das

Rolas, Rua Corsário das llhas, Parque das Nações, 1990-000 Lisboa Zona3.

Em contingência, o COE de Sustentação Operacional será nas instalações da
Piscina do Oriente, Rua Câmara Reis, 1800-046 Lisboa, Parque das Nações, à cota 25

2.L.1

Constituição do

O COE da ULPCPN é

Coordenador-

COE

constituído por:

Presidente da Junta de Freguesia

Geral

Constituição

Coordenador
Coordenador
Coordenador
Coordenador

substituto (membro do executivo)
do Grupo de Operações
do Grupo de Logística e Voluntariado
do Grupo de Comunicações e Informação

Plano Local de Emergência
unidade Local de Proteção Civil

2.L.2

- PARQUE DAS NAçÕES

Missões do COE

Em situação de acidente grave ou catastrofe, o COE será o garante da atuação

das respetivas equipas de acordo com as suas atribuições, até ao estabelecimento

do socorro organizado assegurando uma estreita articulação com o DMPC
Departamento Municipal de Proteção Civil.

Compete ao COE:
Ativação do PLE e assegurar-se da verificação/cumprimento de:
ROMEOS com baterias recarregadas

Lanternas

ferricãs com água
Mantas térmicas

Extintores
Ligação do gerador para recarregar lanternas, ROMEO, TM, tablets e TV

Verificação de jerricã com combustível
Registo de DATAHORA de chegada de cada VICTOR
Cada elemento de VOLUNTARIADO deverá

vestir um colete AV

Expor cartas atualizadas das zonas
Registo de DATAHORA de saída de cada VICTOR para o terreno
Registo de Destino e Missão de cada VICTOR que sai para o terreno
Registo do ns de série de cada ROMEO que sai com cada VICTOR

-

Plano Local de Emergência
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Em articulação com a Logística, assegurar a distribuição de expediente por
cada VICTOR que sai para o terreno
A Coordenação da ULPCPN, em caso de intervenção face a acidente grave ou

catástrofe, ou sua iminência, por conveniência operacional, atenta a geografia do

terreno em presença, distribuiu o seu território por 7 (sete) zonas consideradas
como convenientes para aplicação do seu PLE, de forma a poder oferecer uma
resposta mais célere.
Cada uma das 7 zonas terá dois destacados elementos de VOLUNTARIADO,

cujo nome de código reservado é VITOR ZULU (Voluntário de Zona). Assim:

AZona L terá os VITOR ZULU 11 e VITOR ZULU 12, respetivamente, até
ZonaT que terá os VITOR ZULU 71

à

e VITOR ZULU 72.

2.2 PONTOS DE ENCONTRO *)
Os pontos de

encontro são locais de concentração de população. Deverão ser

de fácil acesso e do conhecimento geral da população. Sempre que for possível, com
acesso a infraestruturas básicas.

Piscina do Oriente

R Cândido dos Reis

I

Proprias da atividade

IPDJ/ESTSEL

Av D João II

2

Próprias da atividade

Centro de Dia

R Pe Joaquim Alves Correia

3

Proprias da atividade

Esc Inf D Henrique

R Pe Joaquim Alves Coreia

4

Proprias da atividade

R Pe Abel Varzim

5

Próprias da atividade

R João Pinto Ribeiro

6

Proprias da atividade

Capela

R Pe Abel

Varzim
CDOM - Centro Desp
Olivais e Moscavide

Plano Local de Emergência
Unidade Local de Proteção

Colégio João

XXIII

Hosp
Descobertas

CUF

Igreja Mórmon

*)

-

**)

civil

-

PARQUE DAS NAçÕES

R Corsário das Ilhas

7

Próprias da atividade

R Mário Botas

8

Próprias da atividade

Av D João II

9

Próprias da atividade

Locais não sujeitos ao efeito de maré direto

**) - Ainda sem infraestruturas completas
Os referidos Pontos de Encontro não colidem com outros eventualmente

definidos por entidades pafticulares no âmbito do seu plano de evacuação.
Todavia, em situação de ocorrência de afetação coletiva, respeitar-se-á o
Ponto de Encontro definido no âmbito do atual PLE.

Plano Local de Emergência
unidade Locat de Proteção
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civil
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- MAPA DOS PONTOS DE ENCONTRO

þ
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2.4.L

Operações
oPERAçOES

Coordenador

António Antunes Neves

Constituição

Tiago Amaral (Coordenador substituto)

Adelino Silva Pires

Alberto Lourenço Saraiva Carrolo
Ana Cristina Soares Marques
Ana Luisa Correia Natal Maldonado Pires
Ana Patrícia Cruz Parreira
George Craciun

foão Miguel Alves Eiró Melo Martins

forge Miguel Monteiro Chaves Melo
fosé Conceição Silva

Maria Cremilde Pereira
Ricardo fosé Magalhães Leite
Rui Carlos Alves Coelho
Rui Ribeiro Mendes
Sara Sofia Santos Ferrão Pestana

Teresa Maria Nunes Cabral

z.4.L.t - nçÕrs A DESENvoLvER
2.4.1.1.1.

- Proceder

2.4.1,.L.2

- Reconhecimento geral

2.4.1.L.3
catástrofe

-

à receção dos meios de

socorro efazer ponto de situação

da situação

Avaliação de danos em consequência de acidente grave ou

Plano Local de Emergência
unidade Local de Proteção civil
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2.4.1.1.4

- Promover ações de socono, busca e salvamento. Ver Anexo

2.4.L.1,.5

-

Promover ações de primeiros socorros e encaminhamento de

vítimas para postos de triagem

-

Fomentar a evacuação e encaminhamento para os pontos de

-

Proceder à sinalização de infraestruturas, nomeadamente viárias

2.4.1.1,.6

encontro
2.4.1,.t.7

para uma utilização mais rápida e eficaz por parte dos meios de proteção civil
e

socorro

- Colaborar na sinalização relativa a cortes de estradas originados
por acidentes ou por fenómenos meteorológicos, bem como as vias
2.4.7.t.8

alternativas
Em caso de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, ou sua iminência, os
elementos de VOLUNTARIADO deverão cumprir os seguintes

PROCEDIMENTOS

P01 Quando haja a perceção ou contacto informando da existência

de

acidente grave ou catástrofe, cada elemento VICTOR ZULU presente na freguesia no

momento da ocorrência, de cada uma das sete zonas, cumprirá as instruções
predefinidas. Ou seja:
P01.01 Ligar o ROMEO e guardar consigo a 2a bateria carregada
P01.02 Quando

e se

de cobertura prioritária
PLE

- munido

-

possível, aprontar-se para estar no terreno - na sua área
com as instruções predefinidas para após a ativação do

dos respetivos equipamentos:

P01.02.01 Colete de'VOLUNTARIADO' de AV

Plano Local de Emergência
unidade Local de Proteção Civil
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POí.OZ.OZ Dossier com mapa plastificado da respetivazona

P01.02.03 Expediente oficial para registos
P01.02.04 Lápis dermatográfico fnão preto)
P01.02.05 Luvas
P01.02.06 Rádio com 2 baterias permanentemente carregadas
P01.02.07 Lanterna com respetivas pilhas
P01.02.08 Aguardar comunicação do respetivo Coordenador

P02 Os restantes elementos de VOLUNTARIADO deverão dirigir-se para

o

coE
P03 As comunicações terão de respeitar o alfabeto fonético internacional. A
saber:
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P03.01 A fim de evitar ruído nas comunicações e manter a fundamental
disciplina rádio, os elementos de VOLUNTARIADO em ação no terreno reportam as
suas comunicações diretamente a um Coordenador

P03.02 Caso o elemento de VOLUNTARIADO se depare com alguma situação
que considere dever ser de intervenção imediata, deverá:
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P03.02.01 Informar o Coordenador respetivo
P03.O2.OZ Caso não tenha comunicação com qualquer elemento da
Coordenação, deverá tentar ligar diretamente ao COE e poderá intervir se tiver

habilitação para o fazer
P03.02.03 Se o procedimento anterior não for realizável por culpa estranha
ao elemento de VOLUNTARIADO, excecionalmente, deverá pedir a um seu colega
que o faça. Em caso de absoluta impossibilidade, poderá, excecionalmente, dirigirse diretamente ao COE,

A ter em devida conta:

O procedimento determinado no ponto anterior visa

-

exclusivamente

-

manter a disciplina rádio, imprescindível em quaisquer comunicações rádio. Por
maioria derazão, em situação de acídente grave ou catástrofe, ou sua iminência.
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Logística e Voluntariado
LOGÍSTICA

C

VOLUNTARIADO

Coordenadora

Anabela Cardante

Constituição

Anabela Pais Ribeiro Penas Aiveca (Coordenadora Substituta)
Ana Maria Mota Barreiros
Ana Sofia Ribeiro Carvalho Guerreiro
Anabela Fátima Carreira Silva
Ângela Maria Pereira Luz
Bárbara Isabel Alves Conceição

Cristina Maria fesus Morais Matos
Dora Maria Pires Santos
Filipa Alexandra Alves Pereira
Isabel Maria Moreira Cadete Leite
Leslie Ann Azevedo

Luisa Maria Alves Silva Fernandes
Maria João Sousa Amorim Pinto Coelho Morais
Sandra Marina Pinheiro Araújo Duarte
Susana Batista Cruz
Susana Lopes Rodrigues

Entidades
Colaboradoras

Agrupamento de Escolas Eça Queiroz
Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa
AMCPN - Associação de Moradores e Comerciantes do Parque
das Nações

Associação de Pais e Encarregados Educação da Escola Básica
Parque das Nações
Associação e Amigos da Quinta das Laranjeiras

Associação Moradores Bairro Oriente
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Associação Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica

Infante D. Henrique
Associação Pais e Encarregados de Educação Escola EB/7 Il
Vasco da Gama
AGEAS

Casino Lisboa

Centro Comercial Vasco da Gama
Clínica Lusíadas
Clube Desportivo Olivais e Moscavide
Colégio do Oriente
Colégio Pedro Arrupe

Companhia Nacional de Bailado/Teatro Camões

Continente
CNE

-

Corpo Nacional de Escutas

-

Agrupamento L100 Parque

das Nações
Cruz Vermelha Portuguesa
GIL

-

-

Delegação do PN

Gare Intermodal de Lisboa

Escola Básica e fardim infância Vasco da Gama
Escola Básica Infante D. Henrique ns 55
Escola Básica Parque das Nações
ESEL - Escola Superior Enfermagem Lisboa

Externato foão

)filll

FIL - Feira Internacional de Lisboa
Health Club

Hospital CUF Descobertas
Hospital e Clínica veterinária Bichomix
Hospital Veterinário Vasco da Gama
Hotel Altis

Hotel Myriad
Hotel Olissipo
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Hotel Oriente Tivoli
Hotel TRYP Lisboa Oriente
Hotel VIP Arts
IBM - Companhia IBM Portuguesa, Lda.
IPDI

- Instituto Português

da fuventude e Desporto

Marina Parque das Nações
MEO Arena - Pavilhão Atlântico

Microsoft
Movifovem - Pousada da Juventude
Novabase

Oceanário de Lisboa
Pavilhão de Portugal
Pavilhão do Conhecimento e da Ciência Viva

- Norte
Pingo Doce - Sul
Pingo Doce

PSP - 40a Esquadra (Parque das Nações)

Telecabine Lisboa
Vodafone

o

LOGÍSTICA

o

Este grupo é responsável por todas as operações que sustentam as ações
de resposta à emergência em termos logísticos, nomeadamente:

a

Contactar os vários fornecedores de bens e serviços da freguesia a fim de

providenciar a subsistência da população afetada, bem como das várias
equipas de socorro.
a

Elaborar listas com o registo de sinistrados e desaparecidos
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Para integrar o corpo de voluntariado da ULPC da FPN, será fator de
preferência a posse de formação adequada nas seguintes áreas:

[i] -

SBV

- Suporte

Básico de Vida, (iiJ

- Operador

de DAE

- Desfibrilhador

Automático Externo e (iiiJ - CH-Controle da Hemorragia.
De

referir que, a esmagadora maioria dos elementos

à data de

de

voluntariado,

entrada em vigor do presente PLE, têm formação adequada

nas áreas anteriormente referidas, validadas por
acreditada para o efeito
a

e

entidade

válidos por cinco anos.

Disponibilizar locais de alojamento e bens de primeira necessidade aos
deslocados, em plena articulação com as várias entidades envolvidas no
PLE;

a

Planear, organizar, executar

e controlar as necessidades logísticas da

população afetada;
a

Articular

a

Garantir, ao nível das instalações, as condições mínimas para acolhimento

a

informação em permanência com os grupos de intervenção;

da população deslocada e identificar responsáveis por cada local;
O

Manter sempre atualizado

o

levantamento dos meios

e

recursos

necessários e a garantia da sua obtenção, junto das valências existentes na
comunidade;
a

Promover a instalação de locais para a montagem de cozinhas e refeitórios
de campanha, bem como a utilização de cozinhas e refeitórios já existentes;
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a

Estabelecer ementas de acordo com as várias fases da emergência;

a

Garantir

a distribuição de alimentos líquidos e

sólidos ao pessoal

envolvido nas ações de socorro;
a

Promover com regularidade ações de recolha de dádivas;

a

Garantir um local de armazenamento temporário de bens de primeira
necessidade;

a

Manter informado o COE da evolução da situação;

o

Voluntários inseridos nos grupos (Operações, Logística, Comunicações

e

Informação)
a

Voluntariado técnico especializado
capazes de

-

Todas as atividades profissionais

dar uma resposta especializada fmédicos, enfermeiros,

engenheiros, arquitetos...)
a

Integrar

e

acolher também os voluntários pertencentes

a

outras

instituições, assim como de todos os que de forma espontânea ou
obedecendo a apelos, colaborem na emergência;
O

Estabelecer uma estratégia de mobilização, receção e encaminhamento
dos voluntários para as equipas intervenientes na emergência, através da

implementação da norma escrita de procedimento;
Manter uma base de dados atualizada de instituições de voluntários, bem
como das existências nas entidades públicas e privadas.
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2.4.2.1- Ficha de Inscrição na bolsa de voluntariado da FPN

JUNTA DE FREGUESIA PARQUE DAS NAÇOES
cENTRo oPERAooNAL DE EueRcÊrucrn
- VOLUNTARIADO -

FrcHA DE rNscRrçÃo
Data

DD MM AA

Nome

ldade

Habilitação diferenciada S

Sexo

iF

M

CONTACTOS

Morada

Telefone

Tm

E-mail

Morada

Zona residencial ou de ocupação

Ocupação
Morada e ocupaçäo
Local de trabalho / Estudo
Telefone(s) do local de trabalho /

Estudo

I

D D

Documento identifìcativo no

MM

AA

Validade

Entidade emissora
Habilitações literárias
Outras habilitaçöes/aptidões: SBV

Operacionalde DAE

Proponente
-9

zÀ
o
o

Candidato/a

c

CHemorragia

Contacto
Contacto

DD MM AA
Coordenador/a responsável pelo voluntariado
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Informação

coMUNrcAçoES E TNFORMAçAO
Coordenador

Valdemar Correia

Constituição

Pedro Morais (Coordenador-Substituto)
Albano Miguel Faria Oliveira Palma
Alexandre César Pereira Silva Nunes
Ana Cristina Carmo Vinagre

Andreia Filipa Graça Pereira Diniz
Fernanda Maria Horta Costa Esteves
Gernice Monteiro Teixeira
fosé António Figueiredo Costa

Luís Ricardo Manuel Mora
Maria Fátima Gomes Merinório Santos Coelho
Paulo Filipe Nunes Marques

Pedro Miguel Aparício Alves Rosa
Rodolfo Carlos Bettencourt Borges Pereira Lopes
Rui Manuel Cruz Oliveira
Susana Alves

Monteiro

Tiago Semedo Barreiras Salgueiro

o

Garantir um sistema de comunicação necessário à gestão da operação
de emergência e desenvolvimento das ações de Proteção Civil, devendo

dar prioridade à ligação entre o COE da ULPC e a Proteção Civil Municipal

o
o

Divulgação de avisos às populações nomeadamente de prevenção
Articular com Gestão de Cadáveres

c
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Cada colaborador será responsável por manter o

rádio Alinco DJ-500

que lhe for atribuído fisicamente acessível e devidamente operacional.
As baterias, principal e suplementar fcaso exista), devem ser carregadas
de 2 em 2 meses. O LED transitará de vermelho para verde após

concluído o carregamento. Após o carregamento o rádio deve ser mantido

fora da base.

o

A elevada densidade urbana existente na freguesia, em especial na zona

central, impede a propagação desejada do sinal. Em caso de acidente
grqve ou catástrofe a forma de garantir a cobertura total da freguesia será
através da colocação de colaboradores em locais estratégicos de cota

elevada atuando como elementos by-pass ou repetidores.

Tomando como exemplo, um colaborador que se encontre junto ao rio Trancão e
queira contactar um outro elemento estacionado junto à marina (extremidades
da freguesia) deverá chamar o colaborador localizado junto à Piscina do

Oriente e este em seguida transmitir essa informação para a marina.

Os

outros

locais sugeridos de colocação de by-pass(es) são, por ordem de prioridade, a

Piscina do Oriente, o CDOM fClube Desportivo Olivais e Moscavide) e Cabeço
das Rolas.

(7b
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No caso de rádio comunicações dentro de um edifico com vários pisos e

correspondentes barreiras físicas associadas, o elemento by-pass deverá
posicionar-se num local seguro, no exterior do edifício. Testes realizados
no Centro Comercial Vasco da Gama demonstraram que o local ideal será
no exterior, zona nascente, junto ao Homem Sol.
a

Deverá ser utilizado o alfabeto fonético (ver tabela) pará uma rápida e

percetível identificação dos emissores/recetores conforme exemplo que
se segue:

o
o
o
o
a

Moreno
António Neves
fosé

ALFA 1
NOVEMBER

Anabela Cardante CHARLIE
Pedro

Morais

MIKE

A comunicação deverá iniciar-se chamando duas vezes o destinatário

aguardando a confirmação " ...

â escu ta". Só depois se iniciará a

comunicação utilizando-se uma linguagem breve e objetiva.

Exemplo de conversação:

o
o
o
o
o

[Charlie]: Noveríber Novæber! CharJ-ie ehana!
[November]: Novenber

â escuta!

[Charlie]: Novenber, infozmo que
[...)

[Charlie]: Tenninado

(...).
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COMPLEMENTAR

3.1 cARAcrEnrzaçÃo cERAL
Area ocupada pela freguesia

Freguesia
PAReUE oas naçÕes

3.2 CARACTERTZAçAO

3.2.1

477,5

SOCTOECONOMTCA

Dinâmica Demográfica

Com base no Censos 20LL, única fonte oficial de que dispomos para poder

responder aos parâmetros solicitados, a população residente na Freguesia Parque

das Nações era, à data, 21, 025 pessoas, estando distribuída por duas zonas
geográficas distintas

:

ti) - Zona Poente, compreendida entre a linha de caminho de ferro e a Av
Infante D Henrique:34o/o dos residentes, numa área de 0,89 ha a que corresponde
uma densidade demográfica da ordem das

[iiJ -

I

000 pax e;

Zona nascente, da linha de caminho de ferro até á linha de costa: 660lo

da população residente, numa área e 4,78 ha, de que resulta uma densidade
demográfica aproximada a 3 600
A média da densidade demográfica da FPN fica abaixo da média da cidade de
Lisboa que se cifrará em 6 450 pax, ainda segundo os valores do Censos 20L1.
O

M

-

equilíbrio na variável Sexo

é

notório, sendo representada por H - L0 405

e

70 620.
Por desagregação dos dados recolhidos pelas equipas censitárias, pudemos

obter a seguinte estrutura e pirâmide etárias, cujos resultados da FPN, de onde
retirámos estes dados, nos foram, ao tempo, validados pelo INE:
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H+M

00-04
05-09
10-13
14-19
20-24
25-64
>= 65
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M

H

1.573

786

787

52r

828

693

965

506

459

1.142

589

553

918

477

MT

12 800

6 306

6 494

7

2 706

913

1 193

10 405

10 620

2to2s

HOMENS

3.2,2

I MULHERES

Número de AJoiamentos e Edificios

Alojamentos: lL527
Edifícios:
Destes,

819

I72tëm 1 ou 2 pisos; 92tëm

3 ou 4 pisos, e; 555 têm 5 ou mais pisos,

basicamente pela construção da zona nascente, nomeadamente
quinquénio L996 - 2000, encontrando-se

a partir

a construção consolidada desde

2007.

do
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Por idade do edificado, temos:

Antes de 1-919
t9t9 - L945
L946 - 1960
1961 - L970
L97t - L980
L981 - 1990
L99L - L995
L996 -2000
200L - 2005
2006 -20rL

102
3

6

39
90
11

22
1BB

2LB

L40

Por categoria de construção, temos:

Estrutura
Em betão
Com placa
Sem placa

657

49
100

Adobe e pedra
Outra

3.3

CARATERIZ

t2
T

çFtO DAS INFRAESTRUTURAS

3.3,1 Equipamentos de Utilização Coletiva

3.3.1.1

Casino Lisboa

3.3.L.2

Centro Comercial Vasco da Gama

3.3.1.3

FIL

- Feira Internacional

3.3.1.4

GIL

-

3.3.1.5

Health Club

3.3.1.6

Marina do Parque das Nações

3.3.1.7

MEO Arena

de Lisboa

Gare Intermodal de Lisboa
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3.3.1.8

Oceanário de Lisboa

3.3.1.9

Pavilhão do Conhecimento

3.3.1.10

Pavilhão de Portugal

3.3.1.11 TelecabineLisboa

3.3.2 Saúde

3.3.2.L

Clínica Leite

3.3.2.2

Clínica Lusíadas

3.3.2.3

Clínica Rio

3.3.2.4

Hospital CUF Descobertas

3.3.2.5'PequenosGrandesDoutores

3.3.2.6

São Lucas

- Centro Clínico

3.3.3 Sociais

3.3.3.1

Associação Entrementes

3.3,3.2

Better Life - Lisboa Oriente

3.3.3.3

Casa dos Mestres

3.3.3.4

Comissão de Proteção de Crianças e fovens -Zona Oriental

3.3.3.5

Fundação AGEAS

3.3.3.6

GEBALIS

-

Gestão de bairros de Lisboa
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3.3.3.7

Núcleo de Intervenção Social de Apoio ao Cidadão

3.3.3.8

Refood

3.3.3.9

Residência Montepio

3.3.3.10

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

* Núcleo Parque das Nações

-

Direção Oriental

3.3.4 Educaclonais

3.3.4.1

Casa das

3.3.4.2

Centro Europeu de ]uventude [educação não formal)

3.3.4.3

Colégio do Oriente

3.3.4.4

Colégio Parque das Nações

3.3.4.5

Colégio Pedro Arrupe

3.3.4.6

Escola Básica do Parque das Nações

3.3.4.7

Escola Básica Vasco da gama

3.3.4.8

Escola Infante D Henrique

3.3.4.9

Escola Profissional Agostinho Roseta

3.3.4.10

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

3.3.4.1I

Externato João

3.3.4.72

RedAplle

3.3.4.L3 Tutor T

Abelhinhas

)ülll
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3.3.5 Culturais

3.3.5.L

Associação dos Amigos e Idosos da Quinta das Laranjeiras

3.3.5.2

Rotary CIub Lisboa

-

Parque das nações

3.3.6 Desportivas

3.3.6.1

Clube Desportivo Olivais e Moscavide

3.3.6.2

Clube Desportivo Olivais e Moscavide

3.3.6.3

Escola de fudo Nuno delgado

3.3.6.4

Instituto Português do Desporto

3.3.6.5

Navigators Sport Clube

e

- Parque das Nações

fuventude

3,3.7 Religiosas/Culto

3.3.7.L

Agrupamento 1100

3.3.7.2

Navegar

-

-

Parque das nações

Associação Humanitiária

Desenvolvimento - Paróquia Na Sa dos Navegantes

3.3.7.3

Fábrica da Igreja

3.3.8 Outros

3.3.8.1

ACIPN

3,3.8.2

AIDGLOBAL*

-

Associação A Cidade Imaginada

para a Cooperação

e
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3.3.8.3

AIEC*

3.3.8.4

Associação de Moradores e Comerciantes do Parque das Nações

3.3.8.5

Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos *

3.3.8.6

GAL

-

Global Association for Life*

3.3.8.7

PSP

-

40a Esquadra

*Apesar de não ter sede social na freguesia PN, desenvolve aqui um vasto conjunto de iniciativas

3.3.9 Infraestruturas rodoviárias
Rede internacional, regional suburbana e urbana, centralizada na GIL

- Gare

Intermodal de Lisboa.

3.3.10

Infraestruturas ferroviárias

3.3.10.1

-

e aéreas

Interface da rede ferroviária internacional, nacional, regional,

inter-regional, urbana e suburbana, centralizada na GIL

-

Gare Intermodal de

Lisboa;

3.3.L0.2 -

Rede urbana e suburbana de metropolitano, com uma estação:

Oriente;

3.3.10,3

Teleférico com 1 230 m de extensão;44 cabinas suspensas em sete

pilares que circulam à altura máxima de 30 metros.
Foram já efetuados vários ensaios de resgates em altura pelos GIPS da GNR,
bem como um treino efetuado pelo Regimento de Sapadores Bombeiros com viatura
escada, nomeadamente no dia 01MAR76,Dia Mundial da Proteção Civil.
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9.4 cARATERtztçÃo Do RIsco/vUTNERABTLTDADES
Segundo a ANPC no Caderno Técnico PROCIV 9 - Guia para a Caracterização de

Risco no âmbito da elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil, de
setembro de 2009, define-se:

. Risco pode

ser definido como "a probabilidade de oconência de um processo

[ou ação) perigoso e respetiva estimativa das suas consequências sobre pessoas,
bens e/ou ambiente";
o

Vulnerabilidade pode definir-se "como

o potencial para gerar vítimas, bem

como perdas económicas para os cidadãos, empresas ou organizações, em resultado
de uma dada ocorrência".

3.4.1 Situações de Risco
Geograficamente, a FPN encontra-se dividida em dois planos altimétricos distintos: a

zona nascente, encontra-se entre a cota 5 ao longo de toda a linha de costa com
aproximadamente 5 000 m de frente rio

interior sul, onde

-

onde tem um ponto à cota 4

-

e a cota 29, no

se instalará o COE; a poente, acima da linha férrea, uma plataforma entre

as cotas 15 e 44. Esta, na extremidade poente norte da freguesia.

3.4.1Cheias
Prevê-se que o efeito de maré direto afete toda a extensão nascente da freguesia em
cerca de 50o/o da sua largura.
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3.4.2 Inundações
A vulnerabilidade de inundação verifìca-se nas áreas sul e norte da zona nascente,
estendendo a uma pequena área central da zona poente, até cerca de 50% da sua largura

numa extensão aproximada de 400 m fsul/norte) x 200 m (nascente/poente);

3.4.3 Maremotos
Não conhecemos estudos que possam ser orientadores para a Freguesia Parque das
Nações.

Todavia, por considerarmos pertinente para a sobrevivência das populações da zona

nascente da nossa freguesia, encetámos contactos com a Academia para estudarmos a
viabilidade e oportunidade de um estudo nesse sentido.
Calculamos que, por analogia com a ocorrência de 1 755, haverá um período de cerca

de 00:30:00 entre o efeito produzido em Lagos e repercutido em Cascais e, atendendo ao
estuário do Tejo, um período de cerca de 00:15:00 entre Cascais e a Praça do Comércio.
Não havendo conhecimento do hiato de tempo entre a Praça do Comércio e o Parque

das Nações/lvlar da Palha, admitimos poderem decorrer cerca de 00:05:00 até alcançar a
zona ribeirinha da nossa freguesia.

3.4.4Sismos
A vulnerabilidade sísmica abrange toda a Freguesia Parque das Nações.

3.4.5 Suscetibilidade de massa em vertente
A suscetibilidade de massa em vertente, poderá ocorrer em dois pontos, próximos
entre si, na zona nascente/sul da freguesia.
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3.4.6 Danos em pontes, túneis e outras infraestruturas

3.4.6.1

Pontes.

Por abatimento do pavimento, ao longo de metros do passeio sul da

ponte sobre linha férrea, que liga a R foão Pinto Ribeiro à Av da Boa
Esperança, principal via de ligação entre ambas as zonas da freguesia

poente/nascente

-

-

verifîca-se fratura com solução de continuidade numa

extensão de cerca de L0 metros, junto ao murete exterior sul da estrutura.

As tubagens que encimam o gradeamento evidenciam o risco

de

desmoronamento, com um desfasamento de mais de 10 centímetros de
afastamento e cerca de 2 cm de cota, entre as tubagens.

A

situação

foi

denunciada na UITOr

-

Unidade de Intervenção

territorial do Oriente, em reunião de L448R14.

Após,

o

Metropoliano de Lisboa terá reconhecido que foi

consequência das obras aquando da extensão da rede entre as estações de
Oriente e de Moscavide.
Nada mais chegou ao nosso conhecimento. IABRI6)

Ultimamente

-

JUL16

- foi novamente denunciada a situação

de que

resultou na colocação de umas baias, apoiadas na própria zona em ruína,
baias essas que, antes de terem tombado com agravamento da situação para

os transeuntes, seguravam umas fitas da Polícia Municipal e outras da
Proteção Civil.
Nada foi comunicado quer à IFPN quer À ULPC

Ultimamente foram desaparecendo as fitas sem que qualquer atitude útil
tivesse sido tomada;
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Passagem pedonal sobre catenária da linha do norte

Passagem pedonal aérea junto à estação da CP de Moscavide para o Mercado
de Moscavide

Encontra-se em avançado estado de degradação por corrosão

Várias comunicações foram feitas, denunciando o atual estado desta

infraestrutura, nomeadamente à Proteção Civil Municipal, com visita ao
local.

Nenhuma diligência útil é do nosso conhecimento.
De realçar que esta

infraestrutura passa sobre a catenária da Linha do

Norte, sendo que se trata da única ligação ferroviária internacional, com a
capital do país, que assegura a ligação de pessoas e mercadorias.

A situação ora referida, já em 17NOV11, fez parte de uma

das

reivindicações da CML junto da PE'98 e por esta reconhecida, aquando da
transferência de competências entre aquelas entidades;

3.4.6.3

Passadiço pedonal com piso em tabuado na Doca dos

Olivais
Assente em estrutura de ferro, parcialmente submersa a cada maré alta.

Trata-se de um projeto de fundações e estrutura, datado de 1996, com uma
extensão de 306 m, sem qualquer manutenção conhecida desde aquela data.

Por este passadiço passam milhares de peões e atletas de altas
competições internacionais. Devido

à

corrosão dos elementos

de

aparafusamento, a estrutura metálica em que assenta o referido passadiço,
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encontra-se em avançado e preocupante estado de degradação, desprendendose largas lamelas de ferro.

Não falamos de enferrujamento; falamos de comosão irreversível com

irrecuperável maioria de tirantes que dão suporte ao passadiço pedonal.

A título de exemplo: há parafusos com = Lh" Ø que perderam

as

respetivas porcas, por estas se terem soltado devido ao avançado estado de
corrosão.
Acresce que, para além da degradação das estruturas metálicas, existe

fraturas na base de betão que suporta as estruturas anteriormente referidas.
Essas fraturas, de extensas que são, permitem o esvaziamento da Doca em 100

cm de nível do plano de água entre cada meia maré.

Atenta

a nossa

preocupação,

no seguimento de os monitores

de

desportos náuticos não permitirem que os alunos se aproximem das fraturas
do molhe, foi-nos dito que um estudo pedido pela CML informava não haver
risco.
A pergunta feita se o estudo havia sido feito com ou sem carga, não nos

foi dada resposta nem ninguém sabia quem tinha lido o referido estudo.

3.4.7 Danos em estruturas
Abatimento das muralhas junto ao rio, ao longo do Passeio de Neptuno e do
Passeio das Tágides.

Faz parte do documento com 39 anomalias enviado à CML em 1-4AGOL4 e

discutido com elementos das várias disciplinas em reunião com membros da
Câmara em 10SET14, no Espaço Nascente da FPN.
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JUN15

-

houve uma visita ao local onde

elementos da vereação do Senhor Vereador Duarte Cordeiro se inteiraram

e

reconheceram a gravidade da situação.
Do nosso conhecimento não houve qualquer diligência útil.

3.4.8 Incêndios em edificios
Vila Gouveia

-

Incêndio em cave. Danificou o teto que serve de pavimento ao piso de

um rés-do-chão, onde vive uma famflia com três pessoas, com risco de queda/afundamento
do rés-do-chão para a referida cave.
Estrada de Moscavide

-

Incêndio em vivenda abandonada [Amadeu Gaudêncio)

l-
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3.5 CENARIOS

3.5.1

Vulnerabilidade sísmica
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Vulnerabilidadedeinundação
Y.
Þ:1,

ll.

,fu
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Suscetibilidade de movimentos de massa em vertente

,1
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Efeito de maré direto

!¡,
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Altimetria

.L-

f
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sEcçao z

3.6 TITIVNruTÁRIO DE MEIOS E RECURSOS
A funta de Freguesia do Parque das Nações foi criada B de novembro de 2012, pela

Lei56/2072, aquando da reforma administrativa da cidade de Lisboa.
O Executivo da nova freguesia

De então até à presente data

tentando adquirir todo

o

material

e

iniciou funções em finais de 2013.

-

31AGO16

-

tem vindo a consolidar a sua instalação,

equipamento de suporte para o cabal funcionamento da

sua estrutura, criada do zero. Situação única no Município de Lisboa e não despiciente.

Para corresponder ao cumprimento do presente PLE e na medida em que os
constrangimentos económicos e financeiros têm permitido, entendeu a coordenação da
UTPCPN

-

Unidade Local de Proteção Civil da freguesia Parque das Nações definir, como

primeira prioridade, a aquisição de equipamentos de telecomunicações para equipar
futuro

o

COE.

Assim, presentemente, encontramo-nos equipados com 27 equipamentos de UHF,
dotados com uma frequência registada na ANACOM, que têm permitido à Coordenação da
ULPCPN efetuar testes de operacionalidade rádio, quer a céu aberto que dentro de edifícios

considerados mais críticos, bem como acompanhando simulacros sempre que dos mesmos
nos seja dado conhecimento.

Como segunda prioridade, entendeu

a Coordenação da ULPCPN, para que seja

permitido identificar, no terreno a diferenciação, adquirir coletes para os Coordenadores

e

substitutos [B) e para o Voluntariado [50), tendo em conta que a Proteção Civil Municipal

indicou a sua indisponibilidade para tal fornecimento, inversamente ao inicialmente
prometido para quando houvesse formação.
À guisa de esclarecimento, cumpre-nos

referir que a referida formação nos vem sendo

prometida pela PCM desde MAR14. Essa data começou a ser prometida aos nossos
voluntários. Invariavelmente temos respondido que não temos qualquer data perspetivável
para a formação, pelas outras duas ou três promessas também não cumpridas. Tal incerteza

)ì
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falta de cumprimento da nossa palavra, portermos feito fé na palavra da PCM, foi levando

à debandada dos

voluntários, que não se consideram habilitados afazer frente aum acidente

grave ou cotástrofe.
É nosso propósito e constam da nossa lista de prioridades dotar o nosso COE de

extintores, motobomba, gerador de corrente mono e trifásica, botas, calças, capacetes,
parkas, pás, picaretas, fita balizadora fiá adquirida), cones de sinalização, megafone fiá

adquirido), luvas, mangueiras para uma emergência de sucção de águas em apartamentos,
sinalizadores de via (já adquiridosJ e demais material que se considera necessário ao cabal
desempenho do que se pretende que venha a ser uma Unidade Local de Proteçäo Civil,
conforme exemplos que nos têm sido apontados como de referência.
Todavia, por indisponibilidade de tesouraria, não houve, ainda, possibilidade de
aquisição de todo o material referido.
Contudo, foi já dotado o futuro COE com 10 [dez) baias, personalizadas, com 200 x

200 cm, para sinalização dos corredores de emergência, acautelados em todos os eventos
que decorram no espaço público da nossa freguesia, com espaço fechado ou balizado.

Algum equipamento considerado para utilização de emergência, como sejam chaves
de desencarceramento em elevadores, lanterna de longo alcance, abertura de portinholas

de quadros elétricos, projetor de cabeça, canivete quebra vidros, cerra-cabos e outro
material individual, encontra-se adquirido a expensas próprias dos Coordenadores.
Por inexistência de instalações:

Mantemo-nos sem

a possibilidade de aquisição de mais material bem como a

impossibilidade de fixação dos mapas de toda a Freguesia do Parque das Nações, onde
devem ser estudadas as ações de intervenção nas áreas mais vulneráveis ao efeito de maré

direto,

à deslocação de massa em

vertente, às cheias e/ou inundações, do edificado, das vias

mais vulneráveis, das curvas de nível, do caminho-de-ferro, do teleférico, do metropolitano,
dos equipamentos coletivos, das pontes, dos túneis, das entradas e saídas de emergência e

outra informação topográfica e alfanumérica; toda ela georreferenciada, como impõem as
boas práticas que demandam sobre o território.
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Toda esta informação georreferenciada está disponível e pode ser descarregada para

equipamentos portáteis dos elementos da nossa ULPCPN, através de aplicaçöes móveis

a

custo zero.
A nossa bolsa de Voluntariado conta(val com elementos que nos sugerem vir a ter um

rácio de 1/850 pax da população da freguesia, incluindo equipas de especialistas em
operações de socorro e salvamento, listas de peritos individuais nas áreas do saber, listas
de equipamento especial e localização de estabelecimentos diversos que possam dar apoio
às operações durante a emergência.

Aguardamos, contudo, a instalação definitiva do nosso COE, para procedermos a um
seguro que cubra qualquer eventualidade de dano físico, sem o qual não poderemos fazer

qualquer requisição ao nosso VOLUNTARIADO, sob pena de incorrermos em ilegalidade,
face à legislação em vigor.

3.7

MODELOS DE RELATÓruOS E DE REQUISIçÕES

Toda a logística administrativa se encontra suportada em treze modelos de
relatórios, próprios para o registo de ocorrências e demais procedimentos.
A finalidade dos relatórios prende-se, maioritariamente, com a avaliação da
situação e sua evolução em caso de acídente grave ou catástrofe, permitindo aos

órgãos de coordenação operacional

a

mobilização dos meios adequados

à

minimização dos efeitos da ocorrência e à coordenação de logística manter uma
retaguarda com suporte adequado à frente de resposta.
Considerando o respeito que nos merecem os mortos, fará parte do presente
PLE um anexo que se dedica à gestão de cadáveres e procedimentos concomitantes.

a\

i)L\
u//
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Glossário

4.1 Acidente grave
Acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e no
espaço, suscetíveis de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens e o ambiente.

4.2

Calamidade

Acontecimento desastroso de grandes proporções, geralmente relacionados
com fenómenos naturais, que provocam a morte e a destruição

4.3

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.

4.4

Cheia

Fenómeno hidrológico extremo que provoca o transbordo de um curso de água

relativamente ao seu leito ordinário, originando a inundaçãofalagamento dos
terrenos ribeirinhos adjacentes.
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Desastre

O conceito de desastre reporta-se sempre ao passado. Uma situação que
aconteceu e teve um conjunto de efeitos e sequências.
Os desastres são processos de

rutura social que refletem o tipo e o grau

de

preparação do sistema social para lidar com riscos naturais e tecnológicos e para

gerir fenómenos em grande parte por ele próprio criados, na produção de um
ambiente cada vezmais socialmente construído.

4.6

Estado de sÍtio

Justificação de medidas tomadas em circunstâncias especiais, nomeadamente
em caso de perturbações sociais, para justificar certas restrições da liberdade, dos

direitos e das garantias.

4.7

GestÍio de emergência (sísmica)

A Gestão de Emergência deverá tomar os seguintes procedimentos:
4.7.7

-

Avaliação dos danos

4.7.2

-

Busca e resgate de vítimas

4.7.3

- Ajuda médica

4.7.4

-

4.7.5

- Distribuição

4.7.6

-

4.7,7

- Mortuária (gestão

de emergência

Segurança e controlo de acessos
de informação

Listagem de feridos
de cadáveres)

7k
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Recuperação dos Serviços Públicos

-

e alimentação das

vítimas

Gestão da ajuda externa

4.7.Ll- Integração
4.7.12

-

do Voluntariado nas atividades institucionais

- Coordenação da resposta institucional.

Inundação

Fenómeno hidrológico extremo, natural ou induzidos pela ação humana, que
consiste na submersão de uma área usualmente emersa.

4.9

Planeamento de emergência

4.9.I

-

Procede à identificação e localização das ameaças às quais se está

exposto e determina de entre essas ameaças quais as que podem causar situações
de emergência;

4.9.2

-

Identifica as vulnerabilidades

e os riscos (indivíduos, grupos,

comunidades e edificado exposto à ameaça);

4.9.3

ldentifica as construções (parque edificado, infraestruturas,

património) nas áreas de perigo;
4.9.4

-

Conhece a localização e o estado das vias de acesso e as vias alternativas

onde se localiza a população exposta ao perigo e também as respetivas limitações e

fragilidades dos indivíduos;
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os recursos e limitações

internas (capacidade para minimizar,

reduzir ou enfrentar uma situação de emergência), relativamente às comunidades,
grupos e famílias, quanto a mecanismos de sobrevivência e capacidade de resposta;
4.9.6

-

Elenca os espaços físicos e instalações seguras que possam servir de

ponto de encontro a alojamento provisório em caso de emergência;
4.9.7

- Define os meios de transporte

[públicos e privadosJ que podem ser

utilizados em caso de emergência;

- Lista os equipamentos

4.9.8

básicos de saúde e de primeiros socorros e

equipamento de proteção e resgate: pás, picaretas, escadas, etc;
4.9.9

-

Identifica os sistemas de energia elétrica e outras possíveis fontes de

abastecimento, como sistemas de abastecimento de água;
4.9.1,0

-

Possui listagem de direções, números de telefone e contacto de

pessoas em instituições que poderão prestar serviço em caso de emergência;

4.9.!L

-

Possui base de dados de organizações e dos responsáveis pelas das

organizações e possíveis organismos cooperantes em caso de desastre;
4.9.72

- Procede à análise

externa (oportunidades e limitações) e elabora do

Plano de Ação, incluindo que tarefas ou atividades se vão desenvolver em caso de
necessidade;

4.10 Plano de emergência
Consiste em identificar e localizar as ameaças, as vulnerabilidades e os riscos.
Fazer a identificação dos recursos e limitações internas. Fazer a análise externa,

considerando as oportunidades e limitações e elabora
Intervenção.

o Plano Operacional

de
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4.11Risco
Considera-se como a probabilidade, a hipótese, de algo poder vir a acontecer.
O risco dimensiona-se em termos de futuro. As características do evento são, em

muitos dos seus detalhes, desconhecidas.

4.12 Situação de Calamidade Pública
Dec-Lei 477 /BB de 23 de dezembro

Acontecimentos grave, provocados pela ação do homem ou da natureza, os

quais, atingindo zonas delimitadas e causando elevados prejuízos materiais
eventualmente vítimas, tornem necessário, durante

um período de

e

tempo

determinado, o estabelecimento de medidas...

4.13Zona de apoio
Azona de apoio (ZA) é uma zona adjacente à ZS, de acesso condicionado, onde
se concentram os meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte

dos meios de intervenção ou onde estacionam meios de intervenção para resposta

imediata.

4.l{Zona

de concentração e reserya

4.14.1 - Azona de concentração

e reserva (ZCR) é uma zona do teatro de

operações onde se localizam temporariamente meios e recursos disponíveis sem
missão imediata, onde se mantém um sistema de apoio logístico e assistência pré-

hospitalar e onde têm lugar as concentrações e trocas de recursos pedidos pelo
posto de comando operacional.
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de resposta operacional é constituído por equipas

de intervenção permanente destinadas à intervenção prioritária em missões de
socorro.

4.lSZona de sinistro
A zona de sinistro [ZS) é a superfície na qual se desenvolve a ocorrência, de

os meios necessários à
intervenção direta, sob a responsabilidade exclusiva do posto de comando
acesso restrito, onde se encontram exclusivamente

operacional.
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- Lista de Distribuição

s.1 cMr (3)

5.1.1

Vereação da Proteção Civil de Lisboa (1)

5.1.2

Direção Municipal da Proteção Civil - CMt (1)

5.1.3

Coordenação da Proteção Civit FPN - CML (1)

s.2 IFPN (11)

5.2.L

Coordenação Geral da Proteção Civil (2)

5.2.2

Coordenação de Operações e Prontidão (2)

5.2.3

Coordenação de Logística e Voluntariado (2)

5.2.4

Coordenação de Comunicações e Informação [2)

5.2.5

Arquivo no COE (1)

5.2.6

Arquivo na Sede da fF (1)

5.2.7

Arquivo morto (1)

Total:

(quinze exemplares)

1-4
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ANEXO I

DESASTRES DE MASSA

GestÉio de cadáveres em caso de

excecionalidade

l.-
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DESASTRES DE MASSA

- Gestäo de cadáveres em caso de excécionalidade
Ao abrigo da Portaria 162-A de 1 de junho de 2015, atentos os conceitos
plasmados no manual de apoio à elaboração e operacionalização de Planos de
Emergência de Proteção Civil da ANPC

-

Autoridade Nacional de Proteção Civil, o

PEERS-AML- CL-Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para

o Risco

Sísmico na Área Metropolitana de Lisboa, MAI/ANPC

Considerando que

A
4.1

-

Na resposta a acidente grave ou catóstrofe a gestão de cadáveres é um

dos aspetos mais críticos pelas consequências

-

porventura graves

-

para

os

sobreviventes;

A.2 - As respostas aos últimos acontecimentos mundiais conhecidos têm
evidenciado não terem estado à altura das necessidades com que as populações são
confrontadas, num ápice;

4.3

-

Cerca de

2/3 da população residente, flutuante e/ou pendular da

Freguesia Parque das Nações, percorre um território a uma cota cuja mediana é de
cerca de 6 m, variando entre as cota 4 e cota 9, sendo que a moda é 5 m, com base
no tratamento da informação cartográfica adquirida ao IGeoE - 13OUT14;

4.4
a

-

O

efeito de marré direto ef ouavulnerabilidade de inundação cobre toda

frente rio da freguesia, numa extensão aproximada a 5 Km;

4.5

- Não tendo sido localizado na Lei de Bases da Proteção Civil - Lei ne

/2006, de 3 de julho - bem como não tendo sido localizado na Lei ns 80/2015 de
3 de agosto que procede à segunda alteração e, até à presente data, última revisão
27

daquela, qualquer referência

à

identificação efou ao acondicionamento de

cadáveres ou de segmentos corporais em regime de exceção;
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Em caso de acidente grave ou catástrofe, por serem afetadas as pessoas

instituições, as populações poderão ter de ser socorridas prioritariamente pelos

elementos da Unidade Local de Proteção Civil do Parque das Nações até às 48 a72
horas imediatas ao sinistro;

B

Considerando, ainda que, por razões de natureza forense:

- Boa parte dos cerca de 5 km de frente da Freguesia Parque das Nações

8.1

rio

é

frequentada por turistas, nacionais e estrangeiros;

-

8.2

Yârias empresas multinacionais encontram-se instaladas em zona de

efeito de maré direto;
8.3

-

Em caso de acidente grave ou catóstrofenão deverão ser mantidos corpos,

ou segmentos corporais, expostos às intempéries durante tão dilatado período de
tempo anunciado como previsto [48 a72 horas] mormente se tal evento se verificar
em tempo quente;

8,4

-

Pelo respeito que nos devem merecer os cadáveres humanos ou

segmentos corporais;
8.5

- Havendo procedimentos

cívicos a cumprir até à chegada das ERAV-m

-

Entidades Responsáveis de Avaliação de Vítimas Mortais, nomeadamente registo e

acondicionamento de cadáveres ou segmentos corporais humanos e eventuais
objetos pessoais importantes para futura identificação;

c
Considerando, ainda, que em termos integrados de Proteção Civil Municipal,
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C.1

-

A Freguesia Parque das Nações integra aZona 4 da cidade de Lisboa;

C.2

-

Os seus

C.3

-

Será a freguesia de Lisboa com maior frente rio;

C.4

-

Ocupa cerca de 1/3 de toda a frente rio da cidade, a que;

C.5

-

Acresce o caso particular de ser a FPN banhada por dois rios [Tejo e

limites ocupam cerca de metade da frente rio desse grupo;

Trancãol;

-

C.6

Sendo conhecida

a suscetibilidade do efeito de maré direto

neste

território;
C.7

- Tendo, ainda, bem presente

C.B

- Atenta aDiretiva?007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,

os resultados de acontecimentos anteriores;

relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações (Texto relevante para efeitos
do EEE - Espaço Económico Europeu) conforme carta que segue:
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Prevê o presente PLE que em caso de desastre aberto ou comoriência:

D
D.1-

-

Sem embargo da

prioridade a dar ao resgate de todos os feridos na fase

de emergência;
D.2

- Ao abrigo da Portaria L62-A de L de junho de 20L5;

D.3

-

Declinando o exercício da tanatopraxia;

D,4

-

Pugnando por acautelar os credos religiosos, culturas e éticas em relação

aos mortos na planificação da resposta a dar em caso de acidente grave ou catástrofe;

D.5

-

Cumpridas que devem ser as boas práticas internacionalmente

determinadas para o efeito e;
D.6

-

Sob a égide do INMLCF

- Instituto Nacional

de Medicina Legal e Ciências

Forenses, que contactámos, devam ser aplicadas '... as técnicas de manipulação e
conservação ...' de cadáveres, conforme legislação em vigor.
Nestes termos:

Apresenta-se este Anexo ao PLE para a Freguesia Parque das Nações e que
daquele fará parte integrante.
Do presente Anexo, a aplicar na fase de reabilitaçáo, faz parte documentação

bastante para registo de dados PM þost mortem) de cadáveres ou de segmentos

corporais, com gestão da informação disponível em cada caso, para eventuais

e

posteriores identificaçõe¡ de desaparecidos, nacionais e/ou estrangeiros, de
crianças e/ou de adultos, eventualmente para análise de comparação com dados AM
(ante mortem) fornecidos por familiares, amigos ou conhecidos.
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Assim

E

E.1

-

Independentemente do mito da saúde pública, deverão os cadáveres ou

segmentos corporais humanos ser recolhidos e devidamente acondicionados com
eventuais bens recolhidos, de acordo com as capacidades disponíveis no momento,

[i) - para evitar a perda de corpos ou de segmentos corporais,
potencialmente levados por maré numa frente rio [Tejo] com cerca de 5 000 m, e
como antes ficou dito

outra frente com cerca de 1000 m que confina nafozdo Rio Trancão e/ou (ii) - para
posterior reconhecimento, e/ou (iiÐ - eventual acautelamento da saúde pública das
populações ribeirinhas, em geral, ef ou (iv)

-

eventual acautelamento da saúde

pública da população da Freguesia Parque das Nações, em particular;
8.2

- Para assegurar

tais eventuais situações e conforme prevê a legislação

vigente à data de elaboração do presente PLE para a Freguesia Parque das Nações,

irá o

COE da FPN ser apetrechado com sacos sudários

e/ou para segmentos

corporais, devendo ser acautelada a característica de não escorrência;
E.3

-

Cada corpo, segmento corporal, ou objeto, deverá ser temporária e

localmente acondicionado em saco próprio, individual, que será identificado por um

número único de referência, sequencial e não repetível, precedido por uma letra

identificativa do conteúdo [C-Corpo; S-Segmento corporal; O-Objeto/s] e pelo
número da ZRnM - Zona de Reunião de Mortos lL a 71, até que seja eventualmente
transladado para a ZRnM da cidade [Cemitério de Carnide];
E.4

-

Sempre que possível, deverão ser colhidas fotos para registo da imagem

do cadáver de frente, de corpo completo, outra de rosto completo, de eventuais

sinais óbvios, das roupas e objetos pessoais que possam servir para futuras
identificações;
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Sempre que possível, deve ser colocado um testemunho para futura

medição exata do corpo, do segmento corporal ou do objeto fotografado

i

8.6 - A cada corpo, ou segmento corporal, corresponderá uma etiqueta à prova

de água, que lhe será afixada de forma segura, não devendo ser feita qualquer
inscrição no corpo ou segmento corporal.

A eventual

decomposição anularia

qualquer registo ou identificaçáo. O modelo da referida etiqueta de identificação
está aprovado pelo COE e consta deste Apenso;
8.7

-

O

número único de referência, por cada ZRnM, deve estar visível em todas

as fotografias de cada corpo, de cada segmento corporal ou de cada objeto;

- Em cada etiqueta deverá constar (i) - o número da zona de recolha, (ii) número único e sequencial de referência nessa zona, (iiÐ - letra
8.8

o

C[Corpo);S(Segmento)

ou

O(Objeto); (iv)

-

local/quadrícula onde foi

localizado/recolhido o corpo ou segmento corporal, (v)

- o nome da pessoa que

responderá pela recuperação e numeração do corpo e [vi) - o destino a dar ao corpo,
segmento corporal ou objeto;
E.9

- Caberá à Coordenação

de Logística e Voluntariado a incumbência de

proceder ao Tratamento e Gestão da Informação, à medida que lhe forem chegando
dados do terreno, no que concerne ao registo de corpos, segmentos corporais e
respetivos objetos (dados PM), bem como a incumbência do Tratamento e Gestão da

Informação de Pessoas Desaparecidas (dados AM) quando reclamados por pessoas
próximas, familiares, amigos ou conhecidos.
8.9.L

-

Deverá ter-se presente que, na ânsia de tentar localizar alguém

cujo paradeiro não é conhecido, quase invariavelmente, é apresentado um
desaparecimento por mais de uma pessoa ou em mais de um local o que levará
a enviesamento das estimativas.
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Mais deverá ter-se presente que é importante ter uma listagem de

pessoas feridas e que foram socorridas, onde poderão constar as mesmas
pessoas que na listagem de desaparecidos.
8.9.3

-

Em termos de triagem é particularmente importante apurar com

rigor, a DATA/HORA do desaparecimento comunicado;
8.L0

* Caberá, ainda,

à Coordenação de Logística e

Voluntariado o cruzamento

da informação oriunda dessas duas origens, referidas no ponto anterior, tendente à

célere identificação dos corpos, segmentos corporais e/ou objetos recolhidos e por

identificar;
E.11

- Para os locais

de acondicionamento temporário de cadáveres deverão

ser acautelados espaços/zonas preferencialmente cobertas, amplas, planas e
arejadas;
E.Lz

- Em situações

de espaços abertos, deverão ser acauteladas eventuais

ações de saqueadores ou ataques de animais, nomeadamente cães;

8.13

-

Os locais de acondicionamento temporário de cadáveres deverão ser

planos e de fácil acessibilidade para o reconhecimento dos corpos, pelo que

se

definem os seguintes locais cobertos e, em contingência, os locais descobertos, para
as seguintes zonas:
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8.13.1 - Zona 1
E.1-3.1.L

73.I.2

- Clube Recreativo Centieirense.

- Terreno camarário

Em contingência:

no topo da R da Centieira tornejando para a Av

Infante D Henrique;

8.L3.2

-ZonaZ

8.13.2.1- Escola EB 55,lnfante D Henrique 55. Em contingência:
8.13.2.2

8.13.3

-

Clube de Futebol Olivais e Moscavide;

-Zona3

8.72.3.1

-

Parque de estacionamento do supermercado Pingo Doce. Em

contingência:
8.73.3.2

8.L3.4

- fardins do Cabeço

das Rolas

-Zona4

13.4.1- Parque de estacionamento do Aki. Em contingência:
73.4.2

- Terreno a poente do Aki, até à Av Infante

D Henrique;

8.13.5 - Zona 5
E.13.5.1

-

8.L3.5.2

-Av

Piso

inferior da GIL. Em contingência:

de Berlim, em terreno da EPAL, a poente do posto da Galp;
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-Zona6

8.13.6

8.13.6.1

-

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa-Pólo

Artur Ravara. Em

contingência:

8.73.6.2

-

Parque de estacionamento contíguo

à

Escola Superior de

Enfermagem;

-Zona7

8.73.7

8.L3.7.1

-

IPDI

-

Instituto Português do Desporto

e Juventude. Em

contingência:
8.L3.7.2

- Antigo campo

de futebol do Olivais e Moscavide/Templo Mórmon

da lgreja de fesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias;

F

F.1,4

-

Para cada ZRnM, quando em locais abertos, deverão ser destacados 3 ou

4 voluntários, nunca podendo permanecer menos de dois;

F.15

- Em cada ZRnM, quando em local aberto, deverá, pelo menos um dos

voluntários, fazer-se acompanhar do seu equipamentos de rádio

e

bateria

sobressalente carregada e, em caso de iminente dificuldade informar, sem demora,
o COE;

F.76

-

Respeitando a hierarquia da gestão da informação

entidades atuantes nas operações, (ii)

-

(i) - entre as

entidades intervenientes no plano e (iii)

-

informação pública:
F.16.7

- A Coordenação

de Comunicações e Informação deverá providenciar

no sentido de uma permanente atualização da informação disponível no terreno, por
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recolha direta ou recolhida via rádio, tratá-la e, nesse sentido, habilitar o COE com a

informação baseada em:
F.16.1.1

-

Pontos de situação e perspetivas de evolução futura;

F.16.1.2

-

Dados ambientais e sociais;

F.16.L.3

-

Outras informações que possam ajudar à resposta em futuro

próximo
F.16.2

-

Respeitando a hierarquia da gestão da informação o COE poderá

determinar como postos avançados mais próximos das populações, nomeadamente
nos postos de acompanhamento psicológico e fornecer os elementos informativos
que ali poderão ser disponibilizados às populações;
F.16.3

-

Em caso de abordagem pelos OCS e respeitando a hierarquia da gestão

da informação caberá

- exclusivamente -

ao COE a difusão dos números totais reais

conhecidos, não devendo ser fornecidos números que não estejam confirmados no

terreno.
Pretende-se, com o respeito pela hierarquia da gestão da informação: (i) - não

criar, por excesso, alarme nas populações, ou; (ii)
qualquer situação de considerável gravidade.

-

não minimizar, por defeito,
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JUNTA DE FREGUESIA PARQUE DAS NNÇOTS
CENTRO OPERACIONAL DE EITITROÊI.¡CIR
- REGtsro tNDtvtDUAL oe ceoÁveR -

Grupo DataHora

DD MM AA

Nome

ldade

aparente

ianos

Local de localização/Recolha

HH

MM

Quadrícula da localizaão/Recolha

Sexo

Tipo de lesäo/lesões visfveis

Elementos considerados relevantes para o reconhecimento/identificação

I
É

zÀ
ú

o

Voluntário/a

Contacto

F

,M
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JUNTA DE FREGUESIA PARQUE DAS runçÕTs
CENTRO OPERACIONAL DE rN¡ENCÊ¡¡CIR
. REGISTO INDIVIDUAL DE PESSOA DESAPARECIDA.

Grupo DataHora

DD MM AA

[r

[D i_l]
HH MM
fll fli--l

ldade[,

Nome

janos

sexo

Residência

ffi

Quadrlcula da morada

Roupa e calçado que supostamente trajava

Elementos considerados relevantes para o reconhecimento/identificaçäo. Ex: Sinal dérmico

P
.c

r
Ê.

E

o

Voluntário/a

Contacto
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JUNTA DE FREGUESIA PARQUE DAS NNçÖTS
cENTRo oPERACToNAL DE evrRcÊructn
-
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51
52
53
54
55

6

56

7

57
58
59

1

2

3

4

8
9
10
11
12
13
L4
15

60
61
62
53
64

65

101
102
103
104
105
106

151

201

251

]52

202

153
154
155
156

203

204

252
253
254

205

255

ts7

108
109
110
111

158
159
160
161

206
207
208

2s6

to7

209

259
260
261
262
26?

tt2
113
114
115
116

2t2

163

2!3

t64

214
215

165
166
167
168
169

66

t7

67
68
69
70

\L7

7t
72
73
74
75

727
122

171
772

t23
t24
r25

t73

76

126

t75
t76

77

727

7a
79
80

t2a

40
41

81
82
83

84
85
86
87
88
89
90

9l

zÈ

43
44
45
46
47
48
49

92
93
94
95
96
97
98
99

o
o

50

100

42

118
119
120

t29

210
211

t62

16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2a
29
30
3T
32
33
34
35
36
37
38
39

o

sequÊ¡rcre NuuÉRrce l REreRÊNcte t¡Hrca -

\70

!74

257
2Sa

351
352
353

361

4tl

312

362

412

313

363

4r3

356
357
358

407

457

359

408
409

360

4lo

458
459
460

46t

2æ

314

364

4t4
415
416

217

267

4t7

467

218

268
269
270

315
316
317
318
319

365

2t6

265
266

418
4L9
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
437
432
433
434
435
436

468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
446

2t9
220
221
222
22¿
224
225

27t
272
273
274
275

320
321
322
323
324
325

226

276

326

177

227

277

t7a
t79

228

278
279
280

327
328

130
131

180
181

23!

247

t32

taz

133
134
135
136
137
138
139
140

183
184
185
186
747

232
233
234
235

282
243
244
245

236

188
189
190

234

286
247
288

239
240

249
290

191

24t

792

242
243
244
245

291
292

193

354
355

451
452
453
454
455
456

462
463
464
465
466

229
230

t47
t42
t43

401
402
403
404
405
406

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

237

293

t44

194

145
146

195

196

246

296

t47
!48

r97

247

297

198

248

149

199

249

150

200

2SO

298
299
300

294
295

329
330
331

366
367
368

369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

332

342

333

383

334
33s

384
385

336
337
338
339

386

340
347
342
343
344
345
346
347
348

349
350

347

437

487

388
389
390

438
439
440
447

488
489
490

M2
M3

391

392

49r

394

444

395

MS

396
397
398
399
400

446

492
493
494
495
496

447

497

444
449

494
499
500

393

4s0
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ETIQUETA DE

coNTgt]oo oe SAco suoÁRIO

12

3 4 5 6

7

Zona de recolha do corpo ou de fragmento corporal

Número único e sequencial de referência na zona acima assinalada

Conteúdo do presente saco sudário: G - Corpo; S - Segmento corporal; O - Objeto

Anos
ldade aparente

Sexo

M

F

Foram colhidas fotos

S

N

Meses
Local, ou quadrícula, onde foi recolhido o conteúdo do presente saco sudário

Destino do presente saco sudário

Data do transporte

dd mm
Entidade que vai transportar o presente saco para o destino referido no item anterior

Nome e contacto da pessoa responsável pelo preenchimento da presente etiqueta

aaaa

(\,
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Extra conteúdo do presente Anexo, gostaria de deixar a seguinte nota

- Interpretando que os modelos que nos foram fornecidos pela PCM e
constantes no original que nos foi remetido no início do processo criador do PLE,

servirão para a remessa de dados àquela entidade;

- Considerando

que os conteúdos daqueles modelos ou não aplicáveis

às

nossas especificidades ou, somente, não constam.

Foram criados modelos anteriores, adequados à realidade da nossa freguesia,

à semelhança de outros L9 modelos com que a nossa Logística pode contar,
igualmente personalizados

e

rigorosamente formatados para a FPN.

lFPN31AGO16
Listagem de voluntariado atual izada:
JFPN30MAR17
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