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1- PRINCIPAIS REFERÊNCIAS  

Lei n.º 27/2006, de 3 de julho – Lei de Bases da Proteção Civil (LBPC) com as alterações 

introduzidas pela Leis Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n.º 80/2015, de 3 

de agosto; 

Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 

114/2011, de 30 de novembro e pelo Decreto-Lei nº 44/2019, de 1 de abril – Organização da 

Proteção Civil Municipal; 

Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 59/2015, de 24 

de junho – Lei de Segurança Interna; 

Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho – Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro (SIOPS), com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 144/2011, de 30 de 

novembro e n.º 72/2013, de 31 de maio; 

Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho  –  Regime  Jurídico  dos  Bombeiros 

Portugueses, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 249/2012, de 21 de 

novembro; 

Diretiva Operacional Nacional da ANPC n.º 1 – Dispositivo Integrado das Operações de 

Proteção e Socorro; 

Plano Nacional de Preparação e Resposta para a doença por nova corona vírus COVID-

19; 

Plano de Contingência para o COVID - 19 da ANEPC 

Normas Operacionais Permanentes da CNEPC; 
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2- SITUAÇÃO 

A. GERAL 

I. Compete aos Estados garantir, em permanência, a proteção, a segurança dos cidadãos e 

o normal funcionamento das instituições; 

II. Do cumprimento desta obrigação e considerando as diversas ameaças que toda a 

população enfrenta, surge a necessidade de identificar os possíveis mecanismos e 

instrumentos que permitam dotar o Município, o Serviço Municipal de Proteção Civil e 

os Bombeiros Voluntários de Penela e demais agentes de proteção civil de uma 

adequada preparação, prontidão e reação; 

III. Importa, assim, efetivar uma matriz de  planeamento  flexível,  para  que  possa  ser 

atingido um nível de preparação do sistema de proteção e socorro, que permita o eficaz 

cumprimento dos seus objetivos de prevenir, atenuar, socorrer e apoiar os cidadãos; 

IV. Pretende-se, assim, desenvolver e manter atualizado um adequado plano operacional 

que permita evitar ou minimizar os efeitos na resposta de socorro, assegurando a menor 

perturbação possível ao seu exercício. 

B. COVID-19 

I. Os Coronavírus (CoV) pertencem a uma larga família de vírus que provocam doença que 

pode variar entre uma simples constipação até doenças mais agudas como o Síndrome 

Respiratório do Médio Oriente. O novo Coronavírus (nCoV) é uma nova estirpe que não 

foi identificada anteriormente em humanos. 

II.       Os sinais mais comuns de infeção incluem  sintomas  respiratórios,  febre,  tosse  e 

dificuldades respiratórias. Em casos mais graves, a infeção pode causar pneumonia, 

síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até a morte. 

III.        A 31 de dezembro de 2019, a China reportou à Organização Mundial da Saúde um cluster 

de pneumonia de etiologia desconhecida em trabalhadores e frequentadores de um 

mercado de peixe, mariscos vivos e aves na cidade de Wuhan, província de Hubei, na 

China. A 9 de janeiro de 2020 as autoridades chinesas identificaram um novo vírus da 

família dos coronavírus (2019-nCoV) como agente causador da doença. 



 
 

 

 
Gabinete Municipal de Proteção Civil, Florestas e Desenvolvimento Rural                                                                                                                             P á g i n a  | 5 
 

IV. A 11 de março de 2020, a Organização Mundial de saúde (OMS), declarou o coronavírus 

(2019-nCoV) como Pandemia. 

V.       A situação de Pandemia prende-se com a  propagação  de  um  vírus  à  escala 

intercontinental, não estando diretamente relacionada com a severidade de sintomas ou 

mortalidade da doença; 

VI.      A pandemia pode evoluir por ondas sucessivas, cada uma com a duração de 8 a 12 

semanas, com intervalos que podem ser de apenas um mês e a sua contenção só será 

possível em estádios muito precoces, pelo que as medidas a tomar no seu início se 

destinam, principalmente, a atrasar a progressão da doença, permitindo o seu melhor 

controlo, até que exista a possibilidade de vacinação; 

VII.       A verdadeira dimensão resultante de uma Pandemia é imprevisível, mas, a acontecer, as 

autoridades de saúde anteveem que possam ser afetadas parcelas significativas da 

população, provocando eventuais ruturas nos domínios social e económico. 

C. ESPECÍFICO 

I. Considerando a taxa de mortalidade até à data, o fator que mais tem preocupado as 

diversas entidades, públicas e privadas, é a possível taxa de absentismo que se pode 

gerar, quer em virtude de um contágio quer como resultado da necessidade de assegurar 

o adequado apoio familiar; 

II. Importa, face ao presente cenário, antecipar o efeito que a Pandemia possa vir a 

provocar na área da proteção e do socorro, desenvolvendo mecanismos adequados de 

sustentação operacional que minimizem os seus efeitos sobre a prestação do socorro à 

população; 

III. Numa situação de pandemia, ao sector da proteção civil pede-se que preserve o seu 

papel essencial na garantia da resposta à emergência nomeadamente na proteção de 

pessoas, bens e ambiente; 

IV. Considerando esta reconhecida imprescindibilidade, os efeitos de uma pandemia sobre a 

atividade e capacidade da resposta operacional de proteção e socorro devem ser 

devidamente avaliados no que diz respeito: 
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a. Às taxas de absentismo envolvendo os seus elementos, suscetíveis de perturbar 

significativamente as capacidades para o desenvolvimento da sua atividade; 

b. O acréscimo de empenhamento de recursos face à necessidade de acompanhar, 

dentro das suas competências legais, a implementação de algumas das medidas 

de saúde pública. 

V. Daqui   resulta   a   necessidade   imediata   de   serem   identificadas   as   medidas   e 

procedimentos mais adequados para assegurar a redução dos riscos para a saúde dos 

elementos operacionais e obviar aos eventuais e expectáveis efeitos do absentismo, 

procurando-se garantir a continuidade das missões essenciais no âmbito da proteção e 

do socorro; 

3- ÂMBITO 

O presente plano é aplicável a toda a área do território do Município de Penela, forças e unidades 

envolvidas ou outras que cooperem nas atividades de proteção e socorro,  no  âmbito do 

planeamento   e gestão das situações de emergência referentes ao Coronavírus (COVID – 19), nas 

quatro freguesias de Penela. Este plano estará em constante atualização de forma a permitir adaptar 

uma resposta rápida, eficaz e coordenada, de todos os agentes nas Operações de Emergência de 

Proteção Civil. 

4- OBJETIVO 

Efetivar uma matriz de planeamento flexível para fazer face à pandemia de COVID - 19, que adote 

uma metodologia operacional que permita minimizar o impacte da pandemia no que respeita às 

possíveis disfunções nos Corpos de Bombeiros, do SMPC, da estrutura operacional da ANEPC, e de 

outros agentes de proteção civil, a fim de garantir, tanto quanto possível, a continuidade da 

prestação do socorro. 

5- EXECUÇÃO 

A. Conceito 

I. Coordenar o planeamento e a resposta de proteção e socorro, em estreita ligação com o 

Ministério da Administração Interna, o Sistema de Segurança Interna, a Direcção-Geral da 
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Saúde, os Corpos de Bombeiros, as Forças de Segurança, Serviços Municipais de 

Proteção Civil e demais Agentes de Proteção Civil; 

II. Considerar o planeamento como instrumento de apoio à decisão, flexível e de 

responsabilidade transversal;  

III. Elaborar um Plano de Operações Municipal para o COVID -  19, para fazer face à 

expansão desta pandemia, assente nos seguintes vetores: 

 A Direção e a Coordenação. Política; 

 A Coordenação Institucional e o Comando Operacional; 

 A Resposta Interna das estruturas, forças e unidades envolvidas; 

 A Resposta Operacional das estruturas, forças e unidades envolvidas.  

IV.       Efetuar o desenvolvimento do planeamento da seguinte forma: 

 Plano de Operações Municipais a desenvolver pelo Coordenador Municipal de 

Proteção Civil 

 Ordem de Operações a desenvolver pelos Corpos de Bombeiros Voluntários, de 

forma integrada e coordenada com o Coordenador Municipal de Proteção Civil/ 

Serviço Municipal e Proteção Civil. 

V.        Garantir que os Planos e Ordens de Operações definam, implementem e mantenham: 

 Um mecanismo integrado de sustentação de âmbito municipal, ao nível dos Corpos 

de Bombeiros no que respeita à prestação do socorro, passível de poder colmatar as 

eventuais situações de inoperatividade que possam vir a declarar-se; 

 A capacidade de resposta integrada ao nível municipal nas áreas consideradas 

críticas, nomeadamente dos incêndios rurais, incêndios urbanos e industriais, 

emergência médica e acidentes rodoviários, emergência sanitária e apoio especial. 

VI.      Os mecanismos de coordenação, comando e controlo operacional fixados no presente 

plano não prejudicam, nas situações de exceção e em conformidade com os 

procedimentos previstos na Lei de Segurança Interna, a eventual vocação conjuntural da 
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coordenação, comando e controlo operacional dos meios referidos, pelo Secretário-Geral 

do Sistema de Segurança Interna. 

B. Estruturas, Forças e Unidades envolvidas 

I. Estruturas de Direção Política de acordo com a DON 01/2010 da ANEPC: 

a) A nível municipal: 

O Presidente da Câmara Municipal | Comissão Municipal de Proteção Civil 

No âmbito do Plano de Operações Municipal do COVID-19 (POMCoV), são competências do 

Presidente da  Câmara: 

a) A direção política do POMCoV; 

b) A legitimação do início da execução das medidas de resposta operacional do 

Plano; 

c) A legitimação da desativação do Plano. 

d) A determinação da ativação do estado de Alerta Especial do SIOPS, bem 

como dos necessários graus de prontidão e mobilização, no âmbito da 

declaração das situações de Alerta ou Contingência para a totalidade do 

território nacional ou para uma parcela do território nacional; 

e) A determinação da ativação do estado de Alerta Especial do SIOPS, bem 

como dos necessários graus de prontidão e mobilização, sempre que o entenda 

por necessário, face à avaliação da evolução da situação; 

f) A convocação da Comissão Municipal de Proteção Civil. 

II. Estruturas de Coordenação Política de acordo com a DON 01/2010 da ANEPC: 

a)  A nível municipal:  As Comissões Municipais de Proteção Civil 

III. Estruturas de Coordenação Institucional de acordo com a DON 01/2010 da ANEPC: 

b)  A nível municipal: Os Centros de Coordenação Operacional Municipal. 

IV. Estruturas de Comando Operacional de acordo com a DON 01/2010 da ANEPC; 

c) A nível da área Municipal: Os Comandantes dos Corpos de Bombeiros; 
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d) A nível do teatro de operações: Os Comandantes de Operações de Socorro. 

V. Forças e Unidades envolvidas 

e) Corpos de Bombeiros; 

f) Agentes de Proteção Civil 

6- RESPOSTA INTERNA DAS ESTRUTURAS, FORÇAS E UNIDADES ENVOLVIDAS 

O Corpo de Bombeiros, os outros Agentes de Proteção Civil e o Serviço Municipal de Proteção Civil, 

devem desenvolver o seu Plano de Contingência Interno para fazer face aos possíveis impactes que 

a situação da possa vir a representar, nomeadamente com o objetivo de: 

a) Identificar e implementar medidas sanitárias para prevenir o contágio no seio 

dos elementos afetos aos serviços; 

b) Preparar a resposta operacional interna para minimizar eventuais taxas elevadas 

de absentismo; 

c) Assegurar os serviços essenciais durante a pandemia; 

d) Coordenar com os CDOS as ações operacionais de acordo com este Plano 

7-   RESPOSTA OPERACIONAL DAS ESTRUTURAS, FORÇAS E UNIDADES ENVOLVIDAS 

A.  Corpos de Bombeiros (CB) 

No âmbito do POMCoV, são atribuições específicas dos CB, designadamente: 

a. Manter no seu melhor nível possível a capacidade de comando e  d e  intervenção 

operacional; 

b. Constituir-se como parceiro proactivo no planeamento, coordenação e execução 

integrada da ajuda aos cidadãos; 

c. Minimizar o absentismo do seu pessoal através do planeamento operacional e das ações 

subsequentes, nomeadamente elaborando um Plano de Contingência Interno para o 

Coronavírus; 

d. Informar diariamente o CDOS respetivo, dos elementos afetados pelo COVID 19, quer 

das situações de suspeita (quarentena) quer as confirmadas; 
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e. cooperar   na   elaboração   da   Ordem   de   Operações Municipal   que   viabilize   

operacionalize o disposto no presente Plano; 

f. Prever a criação de uma reserva  de  operadores  de  reforço  para  as  centrais  de 

comunicações  dos  CB  ou para  um  centro  de operações integrado  no caso  de  ser 

temporariamente criado;  

g. Assegurar, a nível municipal, em coordenação com os Serviços Municipais de Proteção 

Civil (SMPC), respetivos, uma resposta integrada no escalão municipal, centralizando 

temporariamente, se for caso disso, toda a gestão operacional de recursos humanos e 

materiais existentes no município num centro de operações integrado; 

h. Garantir em coordenação com o SMPC, uma matriz de monitorização dos recursos 

disponíveis, nomeadamente: 

 Os recursos humanos e materiais disponíveis diariamente ao nível dos CB do 

município; 

 Escala rotativa de um Elemento  de  Comando  de  Permanência  (ECP)  às 

operações no município; 

 O processo, pressupostos e condições de acionamento das medidas de gestão 

integrada de recursos municipais; 

 O processo de despacho e movimentação dos meios de reforço colocados pelos CDOS 

à disposição do município 

 B.  Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) 

No âmbito do POMCoV, são identificadas as seguintes ações como tarefas dos SMPC, 

nomeadamente: 

a. Manter no seu melhor nível possível a capacidade de intervenção operacional e logística 

no município; 

b. Constituir-se como parceiro  proactivo  no  planeamento,  coordenação  e  execução 

integrada da ajuda aos cidadãos; 

c. Minimizar o absentismo do seu pessoal através do planeamento operacional e das ações 

subsequentes; 
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d. Cooperar e dinamizar a elaboração do Plano de Operações Municipal e 

operacionalizar o disposto no presente Plano; 

e. Prever o funcionamento temporário de um centro de operações integrado para todos os 

recursos municipais em caso de necessidade; 

f. Dinamizar a nível municipal, em coordenação com os CB, uma resposta integrada do 

escalão municipal, centralizando temporariamente, se for caso disso, toda a gestão 

operacional de meios humanos e técnicos existentes no município, num centro de 

operações integrado; 

g. Cooperar e dinamizar em  coordenação  com  os  respetivos  CB,  uma  matriz  de 

monitorização permanente dos recursos humanos e materiais disponíveis; 

h. Garantir a necessária preparação para o eventual acolhimento operacional e logístico 

dos meios de reforço a serem atribuídos pelos CDOS, num total máximo de 50 

operacionais e 15 veículos, sem recurso às instalações dos CB do município; 

i. Disponibilizar guias para acompanhamento dos meios de reforço atribuídos; 

j. Assegurar, de acordo com a respetiva autarquia, a funcionalidade e operacionalidade 

de um conjunto de funções fundamentais, como sejam, entre outras, o abastecimento 

de água às populações, a limpeza urbana e a iluminação pública. 

8-       INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO 

A. Gerais 

I. O POMCoV entra em vigor após aprovação do presidente da Câmara; 

II. Face ao desenvolvimento da pandemia e após validação superior, será iniciada a 

execução das medidas de resposta operacional referidas neste Plano 

III. O acionamento deste plano pressupõe a passagem ao Estado de Alerta Especial 

do SIOPS para o DIOPS de nível amarelo; 

IV. O POMCoV é desativado  à  ordem  do  Presidente  da  Câmara  em  articulação  com o 

comandante  dos BV de Penela  e com  o Coordenador Municipal de   Proteção Civil; 

V. Cada estrutura, força e unidades envolvidas neste Plano deve: 
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a. Determinar o potencial impacte da pandemia ao nível interno, utilizando diversos 

cenários em função dos níveis de severidade, disponibilidades de recursos e 

abastecimentos para níveis de absentismo interno de 20%, 30% e 40%, 

considerando que este absentismo poderá resultar de doença do próprio, ou de 

assistência a familiares; 

b. Identificar operacionais que poderão ter de permanecer em casa durante a 

pandemia; 

c. Identificar medidas de mitigação  para  funcionários  da  CM  e   restantes 

entidades integrantes da Proteção Civil municipal e do efetivo dos Bombeiros 

Voluntários; 

d. Antecipar   vulnerabilidades   das   comunidades   e   prever   medidas   de 

minimização; 

e. Gestão de espaços e equipamentos; 

f. Atendimento online dos serviços municipais; 

g. Partilhar o seu plano, os procedimentos operacionais e outras boas práticas, com 

outras entidades, visando identificar estratégias de colaboração, partilha de recursos 

e ajudas mútuas. 

B. Corporação dos Bombeiros Voluntários 

I. Garantir uma monitorização permanente  da situação c l ínica  dos seus 

elementos operacionais, avaliando, em cada fase do processo, a sua capacidade de 

intervenção operacional; 

II.   Informar de imediato o respetivo CDOS, Serviços Municipais de Proteção Civil 

(SMPC), transmitindo o ponto de situação detalhado, perante uma situação de contágio 

derivada da pandemia de Coronavírus (COVID – 19); 

III.    Avaliar a sua situação operacional e em articulação com o CDOS, SMPC e 

responsável pela Proteção Civil Municipal (Presidente de Câmara), propor o eventual 

acionamento de medidas de reforço operacional. 

IV.    Informar diariamente entre as 20H:00 e as 22H:00, o CDOS do seu estado de prontidão. 
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C. Coordenador da Proteção Civil Municipal 

I. Garantir uma monitorização permanente da situação operacional municipal 

avaliando, em cada fase do processo, a capacidade de mobilização e intervenção 

operacional das forças e meios municipais; 

II. Avaliar em articulação com o CDOS, os CB do município, os SMPC a eventual 

necessidade do acionamento de medidas de reforço operacional; 

III. Os CMP darão conhecimento aos CDOS da situação operacional municipal e das 

medidas tomadas. 

D.  Serviços Municipais de Proteção Civil 

I. Garantir uma monitorização permanente da situação operacional municipal 

avaliando, em cada fase do processo, a capacidade de mobilização e intervenção 

operacional das forças e meios municipais; 

II. Avaliar em articulação com o CDOS, os CB do município, o responsável 

autárquico, a eventual necessidade do acionamento de medidas de reforço operacional; 

9-    MEDIDAS PREVENTIVAS E DE AUTOPROTEÇÃO 

Devem ser escrupulosamente observadas as medidas preventivas e de proteção permanentemente 

enunciadas pelas autoridades de saúde, nomedamente: 

A.  Coletivas: 

I. Estar   atento   às   diretivas  e   recomendações  emanadas   pela   DGS,   inseridas  

com regularidade no seu sítio eletrónico (www.dgs.pt); 

II.      Afixar  em espaços  visíveis os  folhetos  distribuídos pela  DGS  contendo  

informação detalhada sobre os sintomas do COVID-19 e sobre as respetivas 

medidas de autoproteção; 

III.     Aumentar a periodicidade e o cuidado na lavagem e desinfeção dos espaços de 

utilização comum dentro das instalações, nomeadamente, salas de reunião, salas de 

estar, salas de operações, refeitórios, cozinhas, camaratas e zonas sanitárias; 

 

http://www.dgs.pt/
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C.  Individuais  

I. Lavar as mãos regularmente de preferência de 2 em 2 horas e sempre antes das 

refeições; 

II. Nunca espirrar para as mãos nem para o ar, sempre que possível fazê-lo para um 

lenço de papel deitando-o de seguida para o lixo, ou para a manga de uma peça de 

roupa; 

III. Evitar o contacto das mãos com a face, nariz e boca; 

IV. Evitar as saudações com abraços, beijos ou cumprimentos de mãos; 

V. Utilizar nos locais de trabalho, a limpeza e desinfeção regular ou o isolamento 

de equipamentos de utilização coletiva, como teclados de computador, ratos, 

telefones, comandos de aparelhos eletrónicos, etc., através da colocação de película 

fina transparente descartável (tipo celofane) ou utilizando luvas descartáveis; 

VI. Em anexo apresenta-se o normativo publicado pela ERSUC, referente aos cuidados de 

deposição de resíduos relativos ao COVID-19. 

D. Medidas Institucionais Implementadas 

I. Antecipar vulnerabilidades das comunidades e prever medidas de minimização; 

II. Elaboração do Plano de Contingência COVID- 19 para os diversos edifícios 

municipais;  

III. Definição e enquadramento das medidas excecionais e temporárias de gestão dos 

recursos humanos face aos deveres de garantir a proteção dos colaboradores e o 

eficaz funcionamento dos serviços públicos essenciais; 

IV. Definição de um plano de ação de desinfeção dos espaços públicos, em articulação 

com as juntas de freguesia, com particular atenção nas zonas de maior concentração 

de pessoas e zonas próximas de locais que apresentam maior vulnerabilidade, 

nomeadamente Farmácias, IPSS, Padarias; CTT, Caixas de Multibanco, 

Supermercados. Hipermercados  

V. Criação de linhas de atendimento municipal no sentido de concretizar o 

atendimento não presencial ao cidadão; 
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VI. Encerramento de espaços de lazer, parques infantis, feiras, mercados com exceção 

do mercado de produtos alimentares,  biblioteca, museus, escolas, piscina e pavilhão 

municipal; 

Cancelamento de um conjunto de eventos municipais  previamente agendados , 

nomeadamente o Inverno Cultural, Ações de Sensibilização no âmbito do Projeto 

Aldeia Segura | Pessoas Seguras- Um dia na Aldeia, Mercado do Queijo e dos 

Romanos, entre outros; 

VII. Encerramento d o  cemi té r io  limitando o s e u  a ce ss o  ú n ic a  e 

e x c l u s i v a m e n te  a o s  familiares dos atos de inumação; 

VIII. Criação de canais de comunicação e informação direcionados à população em geral 

no sítio oficial e redes sociais do município;  

IX. Promoção de reuniões através de videoconferência com associações locais, Núcleo 

empresarial de Penela, Agrupamento de escolas, IPSS, Bombeiros Voluntários e 

Guarda Nacional Republicana; 

X. Implementação do Plano de contingência municipal para Idosos e Pessoas em 

Situação de isolamento Voluntário e Quarentena sem resposta social (entrega de 

bens de primeira necessidade pelos serviços da Ação Social do Município);  

XI. Encerramento dos Centros de Dias, mas garantindo o apoio domiciliário 

(alimentação, higiene pessoal e limpeza da habitação) por parte destas instituições;  

XII. Interdição de Visitas aos lares de Idosos; 

XIII. Realização de reuniões presenciais e não presencias da Comissão Municipal de 

Proteção Civil. No anexo I apresenta-se a lista dos elementos que integram esta 

comissão 

XIV. Preparação de um espaço para fazer face às necessidades de possíveis casos de 

infeção por SARS-CoV-2. Este espaço destina-se a serviços de triagem e 

encaminhamento de doentes, que funcionará como um importante apoio à atividade 

dos profissionais de saúde do concelho no combate ao surto pandémico que poderá 

assolar o concelho de Penela. No anexo II apresenta-se o documento descritivo deste 

espaço; 
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XV. Elaboração de lista e verificação do plano de contingência elaborada por cada IPSS 

do concelho. Este trabalho foi realizado pelos Bombeiros Voluntários com a 

participação dos serviços municipais de proteção civil. No anexo III apresenta-se a 

ficha elaborada para o efeito; 

XVI. Levantamento das necessidades de EPI nas IPSS do concelho. 

XVII. Identificação de locais específicos para receção de utentes de Lares e outras 

Estruturas Residenciais para Séniores Estes locais apresentam valências e 

infraestruturas capazes de acomodar a população idosos temporariamente; 

XVIII. Dinamização pelos Serviços Municipais de Proteção Civil de criação de uma bolsa de 

voluntários para produção de máscaras cirúrgicas; 

XIX. Criação de uma parceria entre os serviços municipais de proteção civil com o 

FABLAB para produção de viseiras de proteção. 

E. Operacionais: 

I. No desempenho de missões de socorro ou de transporte regular de doentes no 

âmbito da área do pré-hospitalar: 

II. Executar de maneira sistemática os gestos de prevenção e autoproteção universais; 

III. Em toda e qualquer intervenção operacional que envolva suspeita ou confirmação 

de infeção com o COVID – 19, os operacionais seguem as Orientações técnicas, 

Circulares Normativas e outras orientações difundidas ou a difundir pelo INEM e 

pela DGS. 

IV. Em qualquer caso de sintomas de COVID - 19 que seja detetado e confirmado num 

Corpo de Bombeiros, deve de imediato ser prestada informação ao CNEPC através do 

respetivo CDOS. 
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10-  POLITICA DE INFORMAÇÃO PÚBLICA 

I. O Presidente da Câmara articula a estratégia de comunicação do município a nível 

interno e externo, com a Direção Geral da Saúde; 

II. O Coordenador Municipal de Proteção Civil procede à difusão do presente plano 

pelas entidades visadas e demais Agentes de Proteção Civil; 

III.   O Gabinete de Apoio ao Presidente procede à difusão pela população em geral dos 

objetivos associados ao Plano, nomeadamente através do sítio institucional do 

município e outros Órgãos de Comunicação Social; 

IV.   Comete aos Presidente da Câmara prestar declarações aos Órgãos de Comunicação 

Social na sua esfera de atividade: 

 

 

 

Sitios na Internet que podem ser consultados: 

www.dgs.pt e www.dgs.pt/corona-virus 

www.mai.gov.pt 

www.prociv.pt 

www.cm-penela.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgs.pt/
http://www.dgs.pt/corona-virus
http://www.mai.gov.pt/
http://www.prociv.pt/
http://www.cm-penela.pt/
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ANEXOS 
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ANEXO I- LISTA DE CONTACTOS 



 

                          Comissão Municipal de Proteção Civil 

 ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta  

 1 

Lista Geral de Contactos 

Entidades Serviço Cargo Nome do Responsável Telemóvel Telefone Fax E-mail 

Câmara 

Municipal de 

Penela 

Presidência 

Presidente 
Luís Filipe da Silva Lourenço 

Matias 
910 724 044 239 560 120 239 569 400 luis.matias@cm-penela.pt 

 Vereador da Protecção 

Civil 
Rafael Candido Justino Batista 917 80 5289 239 560 120 239 569 400 rafael.batista@cm-penela.pt 

CMPC Presidente da CMPC Luis Filipe da Silva Lourenço 

Matias 

910 724 044 239 560 120 239 569 400 luis.matias@cm-penela.pt 

 

Serviço Municipal de 

Proteção Civil 

Coordenadora 

Municipal de Proteção 

Civil 

Manuela Ferraz 917 805 293 239 560 120 239 569 400 manuela.ferraz@cm-penela.pt 

Corporação de 

Bombeiros 

Corporação dos 

Bombeiros Voluntarios  
Comandante António Lma 961 728 571 239 560 100 239 560 10 8 

geral@bvpenela.pt 

 

Guarda Nacional 

Republicana 
Posto Territorial Comandante de Posto  Rui  Teixeira 961 195 191 239 569 135 239 561 092 

ct.cbr.dlsa.ppnl@gnr.pt 

 

 

 
 
 

 

mailto:luis.matias@cm-penela.pt
mailto:rafael.batista@cm-penela.pt
mailto:luis.matias@cm-penela.pt
mailto:manuela.ferraz@cm-penela.pt
mailto:geral@bvpenela.pt
mailto:ct.cbr.dlsa.ppnl@gnr.pt


 

                          Comissão Municipal de Proteção Civil 

 ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta  

 2 

Lista Geral de Contactos ( cont.) 

Entidades Serviço Cargo Nome do Responsável Telemóvel Telefone Fax E-mail 

Centro de Saúde 

de Penela 
Saúde Pública Delegado de Saúde Pedro Almeida e Sousa  966 389 762 239 560 200  PMSousa@arscentro.min-saude.pt 

OPF Técnico  Diretor Executivo João Ribeiro 918 616 567 239 559 480 239 559 035 joao.ribeiro@flopen.org 

Centro Regional 

de Segurança 

Social 

Técnico Assistente Social Filomena Bernardes 965 341 110 -  -  CDCoimbra-direcao@seg-social.pt 

Representante 

das Juntas de 

Freguesia 
Presidência Presidente de Junta Luís Oliveira  Henriques Dias 917 549 525 239 559 127 239 559 127 geral@jf-espinhal.pt 
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ANEXO II- FICHA DE VERIFICAÇÃO IPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE VERIFICAÇÃO: PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19

NOME DA INSTITUIÇÃO:

Atividade
SIM/NÃO/Não 

Aplicável/Descritivo
Observações

1. Tem um Plano de Contingência?

1.1. Considera que o Plano de Contingência está implementado? Indicar % 

aproximada.

1.2. Precisa de apoio externo para a implementação do Plano de Contingência?

2. Quantos utentes têm?

2.1. Têm utentes com suspeita de infeção com COVID-19? (estão em quarentena?)

2.2. Têm utentes infetados com COVID-19?

2.3. Quantos utentes são dependentes?

3. Tem uma área definida para o isolamento? (Quarto/s; Ala; Tenda)

3.1. Onde fica situada a área de isolamento? Interior do edifício, exterior, onde? 

3.2. A área definida para o isolamento, está preparada e pronta a ser utilizada? 

(Qual é a área/capacidade?)

3.2.1. A área definida para o isolamento tem kit de alimentação?

3.2.2. A área definida para o isolamento tem acesso a WC?

3.2.3. A área definida para o isolamento tem acesso a rampa ou bala de oxigénio?

3.2.3.1. Tem oxigénio em quantidade suficiente?

3.2.4. A área definida para o isolamento tem marquesa, cama, mesa, cadeira?

3.2.5. A área definida para o isolamento tem material e equipamento médico de uso 

exclusivo?

4. Tem regime de rotação de colaboradores para evitar que haja disrupção?

4.1. Quanto colaboradores têm?

4.1.1. Quanto colaboradores são médicos, enfermeiros) (Indicar número e tempos de 

afetação)

4.1.2. Quanto colaboradores são técnicos e auxiliares) (Indicar número e tempos de 

afetação)



4.1.3. Quantos colaboradores não estão a trabalhar (excluindo baixas, férias)

4.2. Têm alguma bolsa de sócios, voluntários ou outros eu possam apoiar?

5. Têm Equipamentos de Proteção Individual em quantidade suficiente?

5.1. Indique as quantidades de EPI´s. (se possível com quantidades)

5.2. Indique os EPI´s que tem falta.

6. Existe protocolo de limpeza e desinfeção?

6.1. Tem produtos de desinfeção em quantidade suficiente?

7. Existe depósitos para recolha de resíduos, separados por grupo de risco?

7.1. Onde fica o depósito de recolha de resíduos?

8. Se a Instituição internamente colapsar (não ter capacidade resposta) tem locais 

identificados que possam receber os utentes?

8.1. Consegue identificar um local, com condições (escola com cozinha, Hotel, 

Pavilhão?)

9. Se houver necessidade de evacuar todo o edifício, tem veículos em quantidade 

suficiente para fazer essa evacuação?

9.1. Se houver necessidade de evacuação total, calcula quanto tempo demorará essa 

evacuação?

10. Se tiver necessidade de proceder à desinfeção do edifício, tem alguma empresa 

identificada?

Data:

Elaborado por:

Respondido por:

Função:

Page 2 of 2
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ANEXO III-  ESPAÇOS ALTERNATIVO  
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PREPARAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FAZER FACE A POSSÍVEIS CASOS DE INFEÇÃO POR SARS-COV-2 

 

O objetivo deste plano é efetivar uma matriz de planeamento para fazer face à pandemia de 

COVID-19, face ao aumento expectável das linhas de contágio dos casos de infeção com o 

alargamento progressivo da sua expressão geográfica e com o aumento da pressão de resposta 

operacional.  

Neste sentido, os Serviços Municipais de Proteção Civil de Penela com a participação dos 

Bombeiros Voluntários de Penela encontram-se a preparar um conjunto de ações consideradas 

adequadas para responder a esta pandemia, perante situações de emergência do COVID-19 em 

Penela. 

AÇÃO 1 – PREPARAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FAZER FACE A POSSÍVEIS CASOS DE INFEÇÃO POR SARS-COV-2 

A utilização deste espaço para as funções aqui definidas obrigará à Comissão Municipal de 

Proteção Civil a estar em permanência e em articulação permanente com o Delegado de Saúde.  

Este espaço destina-se a serviços de triagem e encaminhamento de doentes, que funcionará 

como um importante apoio à atividade dos profissionais de saúde do concelho no combate ao surto 

pandémico que poderá assolar o concelho de Penela. 

Este espaço funcionará no Pavilhão Multiusos de Penela, localizado na envolvente ao Centro 

de Saúde e, por se encontrar dotado de um conjunto de instalações sanitárias e outas estruturas de 

apoio aos possíveis utentes/utilizadores. 

Este espaço será dotado de condições de alojamento de casos suspeitos, estando definidas 

os circuitos e as áreas de concentração e as instalações sanitárias a utilizar. 

Este espaço de concentração com capacidade aproximada de 30 pessoas ficará equipada 

com camas individuais, mesa e cadeira, enquanto se aguarda validação de caso e o eventual 

transporte. 

Está ainda garantido o fornecimento de água e produtos alimentares não perecíveis. Em 

caso de necessidade de servir refeições e o seu fornecimento será garantido pelo Município de 

Penela, através da cantina do Centro Escolar de Penela.  

Neste espaço será igualmente disponibilizado solução antissética de base alcoólica, 

toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro. 
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Está igualmente garantido a higienização permanente e adequada das instalações, dos 

equipamentos e utensílios, assim como nos objetos e superfícies que são manuseados. 

Este espaço ficará dividido em duas sessões, uma sessão destinada a casos suspeitos e uma 

outra direcionada a casos suspeitos validados. 

Importa referir que todos os procedimentos de prevenção, controlo e vigilância a 

desenvolver neste espaço será da responsabilidade das autoridades de saúde. 

 

AÇÃO 2 – PREPARAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA DESCANSO DE OPERACIONAIS E/OU ESTADIA DE MUNÍCIPES  

Este espaço a funcionar no Pavilhão da Escola Básica Integrada Infante D. Pedro, está 

dotado de condições de alojamento para o pessoal operacional e ainda para munícipes que possam 

não ter condições para permanecer na respetiva habitação, na eventualidade de algum familiar ser 

identificado como caso confirmado por COVID-19. 

Este espaço será preparado para alojar cerca de 10 pessoas, existindo, no entanto, a 

possibilidade de aumentar a sua capacidade de alojamento. 

O conjunto destas ações será alvo de atualização e alteração à medida que as circunstâncias 

epidemiológicas evoluírem no concelho de Penela e em função das orientações emanadas pelo 

Governo da República Portuguesa e pela Direção-Geral da Saúde (DGS). 

 

 




