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DISPOSITIVO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E SOCORRO À VISITA PAPAL

DIRETIVA OPERACIONAL NACIONAL N.º 6 – DEVIP

DESPACHO
No âmbito das competências que me foram delegadas pela Senhora Ministra da Administração Interna pelo
Despacho n.º 181/2016, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 4, de 7 janeiro, alterado pelo Despacho
n.º 8477/2016, publicado na 2ª série do Diário da República n.º 124, de 30 de junho, homologo a Diretiva
Operacional Nacional, que visa estabelecer o Dispositivo Especial de Proteção e Socorro à visita Papal (DEVIP),
conforme proposta da Autoridade Nacional de Proteção Civil.
Lisboa, 30 de março de 2017.
O Secretário de Estado da Administração Interna,

Jorge Gomes

RESOLUÇÃO
A Comissão Nacional de Proteção Civil, na qualidade de órgão de coordenação em matéria de proteção civil e
ao abrigo das alíneas f) e i), do n.º 2, do artigo 36.º da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º
27/2006, de 3 de Julho e alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n.º 80/2015, de 3 de
agosto, e do disposto no n.º 1, do artigo 7.º da Portaria n.º 302/2008, de 18 de abril, aprova, por deliberação de 31
de março de 2017, a presente Diretiva Operacional Nacional n.º 6 que visa estabelecer para o ano de 2017 o
Dispositivo Especial de Proteção e Socorro à visita Papal (DEVIP), conforme proposta da Autoridade Nacional
de Proteção Civil e que mereceu despacho de homologação em 30 de março de 2017, de SE o Secretário de
Estado da Administração Interna.
Carnaxide, 31 de março de 2017.
A Secretária da Comissão Nacional de Proteção Civil,

Ana Freitas
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1.

REFERÊNCIAS

a. Lei n.º 27/2006, de 3 de julho – Lei de Bases da Proteção Civil (LBPC) com as alterações introduzidas pela
Leis Orgânica n.º1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto;
b. Lei n.º 32/2007, de 13 de agosto com as alterações introduzidas pela Lei n.º94/2015, de 13 de agosto –
Regime Jurídico das Associações Humanitárias de Bombeiros;
c. Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 114/2011, de 30 de
novembro – Organização da Proteção Civil Municipal;
d. 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;
e. Resolução de Conselho de Ministros n.º 87/2013, de 11 de dezembro – Aprova o Plano Nacional de
Emergência de Proteção Civil;
f. 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;
g. Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio – Lei Orgânica da Autoridade Nacional Proteção Civil (ANPC), com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro;
h. 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;
i. Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho – Regime Jurídico dos Corpos de Bombeiros (CB) com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro;
j. Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, alterada pela Portaria n.º 75/2011 – Equipas de Intervenção
Permanentes (EIP);
k. Portaria n.º 224-A/2014, de 4 de novembro – Determina a estrutura nuclear e estabelece o número
máximo de unidades orgânicas flexíveis da ANPC;
l. Declaração da Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC) n.º 97/2007, de 6 de fevereiro – Estado de
Alerta para as organizações integrantes do SIOPS;
m. Declaração da CNPC n.º 344/2008, de 2 de setembro – Regulamento de Funcionamento dos Centros de
Coordenação Operacional (CCO);
n. Despacho do Secretário de Estado da Proteção Civil (SEPC) n.º 22396/2007, de 6 de agosto – Criação da
Força Especial de Bombeiros (FEB);
o. Despacho das Ministras da Administração Interna e Justiça n.º 13687/2016, de 3 de novembro –
Atribuição ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, no âmbito das suas competências de
controlo, e através dos dirigentes máximos, a articulação das forças e dos serviços de segurança,
durante a visita oficial a Portugal de Sua Santidade o Papa Francisco;
p. Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.º 962-B/2017, de 19 de janeiro – constituí a
Comissão de Gestão do Plano de Contingência do Ministério da Saúde para as Comemorações do
Centenário das Aparições de Fátima e para a visita de Sua Santidade o Papa Francisco;
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q. Despacho do Presidente da ANPC n.º 19734/2009, de 31 de julho – Organização e Funcionamento da FEB;
r. Despacho do Presidente da ANPC n.º 14688/2014, de 4 de dezembro com a redação que lhe é dada pelo
Despacho do Presidente da ANPC n.º 1553/2015, de 13 de janeiro, publicado no DR, 2ª série, nº 31 de 13 de
fevereiro – Estabelece a estrutura orgânica flexível da ANPC;
s. Despacho do Presidente da ANPC n.º 3551/2015, de 13 de janeiro, publicado no DR, 2ª série, nº 69 de 9 de
abril – Estabelece o desenvolvimento, a simbologia e as ferramentas do sistema de gestão de operações;
t. Diretiva Operacional Nacional (DON) da ANPC n.º 1 – Dispositivo Integrado das Operações de Proteção e
Socorro;
u. Normas de Execução Permanente (NEP) da ANPC;
v. Normas Operacionais Permanentes (NOP) do Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) da
ANPC;.

2. LISTAGEM DE ANEXOS

a. ANEXO 1 – Competência das entidades envolvidas
b. ANEXO 2 – Mapa do Dispositivo
c. ANEXO 3 – Níveis de empenhamento do dispositivo
d. ANEXO 4 – Ativação, Despacho e Movimento de Meios de Socorro
e. ANEXO 5 – Ficha modelo 1 – ficha de observação clínica
f.

ANEXO 6 – Ficha modelo 2 – ficha de assistências
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3. SITUAÇÃO

a. A peregrinação de 12 e 13 de Maio faz confluir à cidade de Fátima, e particularmente ao espaço do
Santuário, milhares de peregrinos, provenientes de múltiplos países. Este evento religioso é
caracterizado pela deslocação a pé de grande número de peregrinos sujeitos a um esforço físico muito
exigente que chegam em condições físicas que necessitam de uma estrutura de assistência e socorro
adequada.
b. Em 2017 celebra-se o Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima, com um extenso
programa cujo ponto mais alto será a visita oficial e de Sua Santidade o Papa Francisco, que terá lugar
no dia 12 e 13 de Maio.
c. Associado a este movimento acresce a melhoria das acessibilidades rodoviárias que tem contribuído
para uma presença mais significativa de peregrinos que se deslocam por meios automóveis, em
horários mais próximos dos inícios das cerimónias religiosas. Este facto gera grandes fluxos de tráfego
e movimento de pessoas dentro da cidade em curtos períodos de tempo, aumentando as solicitações
de socorro e assistência;
d. Um evento de grande visibilidade como este, em que se podem reunir mais de 800.000 pessoas no
Santuário, e em que não existem indicadores que possam, antecipadamente, dar uma ideia, mesmo
que estimada, do número de peregrinos que vão afluir a Fátima, requer a maior atenção no que respeita
à proteção, socorro e assistência, não só pelas necessidades já referenciadas mas também pela
possibilidade de se gerar uma situação incaracterística mais complexa e gravosa dentro do recinto
onde decorrem as cerimónias religiosas.

4. FINALIDADE

Esta Diretiva Operacional Nacional (DON) é subsidiária da DON nº 1/2010 da ANPC – Dispositivo Integrado
de Operações de Proteção e Socorro (DIOPS). Garante a arquitetura da estrutura de Direção, Comando e
Controle, e assegura a coordenação institucional, a regulação, articulação e otimização da atuação
operacional dos agentes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), dos
organismos e instituições envolvidas ou a envolver.

5. ÂMBITO E VIGÊNCIA

a. A presente DON - Operação Fátima 2017, aplica-se à área geográfica da Freguesia de Fátima, no
Concelho de Ourém – ANEXO 2, a todo o espaço que possa vir a ser envolvido por um incidente com
origem na referida Freguesia, e a todas as forças, organismos e instituições que, nesta área geográfica
concorram, ou possam vir a concorrer para o cumprimento da missão expressa nesta DON;
b. Aplica-se ainda aos distritos de Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Portalegre e Santarém no
que concerne à prontidão de um dispositivo de resposta em apoio à operação;
c. A presente diretiva vigora entre 100900MAI2017 (quinta-feira) e 142300MAI2017 (domingo).
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6. INTENÇÃO

a. Efetivar uma matriz de planeamento flexível que adote uma metodologia operacional e que permita
minimizar o impacte do grande afluxo de cidadãos aos locais de celebração;
b. Esta matriz é constituída por meios humanos e equipamentos de resposta operacional pertencentes
à ANPC, Agentes de Proteção Civil (APC) e estruturas, forças e unidades envolvidas no âmbito do
Safety / Proteção Civil, capaz de responder com eficácia a qualquer ocorrência, no domínio da proteção
e do socorro.

7. EXECUÇÃO

a.

Conceito geral
(1)

Coordenar o planeamento e a resposta de proteção e socorro, em estreita ligação com a
Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, as Forças de Segurança, os Corpos de
Bombeiros, o Instituto Nacional de Emergência Médica, as Forças Armadas, a Cruz Vermelha
Portuguesa e os Serviços Municipais de Proteção Civil.

(2)

Elaborar uma DON, assente nos seguintes vetores:
(a) A Direção e a Coordenação Política;
(b) A Coordenação Institucional e o Comando Operacional;
(c) A resposta Operacional das estruturas, forças e unidades envolvidas.

(3)

Efetuar o desenvolvimento do planeamento da seguinte forma:
(a) DON a elaborar e desenvolver pelo CNOS;
(b) Plano de Operações (PLANOP) a elaborar e desenvolver pelo CDOS de Santarém;
(c) Ordens de Operações (ORDOP) a elaborar e desenvolver pelos restantes CDOS (Coimbra,
Leiria, Castelo Branco, Portalegre e Lisboa).

(4)

Assegurar a cooperação institucional e a coordenação operacional, nos níveis municipal,
distrital e nacional;

(5)

Assegurar a gestão de toda a informação operacional, quer no nível horizontal, quer no vertical;

(6)

Assegurar a informação pública integrada de acordo com a DON 01/2010 e da responsabilidade
da ANPC;

(7)

Os mecanismos de coordenação, comando e controlo operacional fixados na presente DON não
prejudicam, nas situações de exceção e em conformidade com os procedimentos previstos na
Lei de Segurança Interna, a eventual avocação conjuntural da coordenação e comando
operacional dos meios referidos, pela Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna.
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b. Conceito específico
(1)

Planear e operacionalizar um dispositivo de socorro e assistência em Fátima, flexível, de
responsabilidade transversal, no que respeita a:
(a) Combate a incêndios;
(b) Socorro diferenciado na área da emergência pré-hospitalar e desencarceramento em caso de
acidentes de tráfego;
(c) Evacuações primárias e secundárias;
(d) Socorro diferenciado;
(e) Socorro em situações incaracterísticas complexas;
(f) Prevenção às cerimónias religiosas.

(2)

Garantir o apoio sanitário aos peregrinos que chegam fisicamente debilitados;

(3)

Garantir o apoio aos peregrinos perdidos;

(4)

Garantir a instalação e operacionalização de um Hospital de Campanha do INEM;

(5)

Garantir, sob a orientação técnica do INEM, a triagem, apoio médico e orientação da evacuação
do socorro pré-hospitalar;

(6)

Garantir a instalação de duas Áreas de Apoio de Serviços em Alimentação, Descanso e Higiene,
Combustíveis, duas Áreas de Reservas e dois pontos de trânsito;

(7)

Garantir a criação de Zonas de Receção de Reforços (ZRR);

(8)

Coordenar o planeamento e a resposta de proteção e socorro, em estreita ligação com o Posto
de Comando da Guarda Nacional Republicana (GNR), os Corpos de Bombeiros, o Instituto
Nacional de Emergência Médica (INEM), o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ourém, a Cruz
Vermelha Portuguesa (CVP), o Santuário de Fátima, o Corpo Nacional de Escutas (CNE) e as
outras forças integrantes;

(9)

Montar e operacionalizar um Posto de Comando Operacional (PCO) em Fátima, que se ligará às
Estruturas de Comando Operacional das Forças de Segurança, constituídas para o efeito. Este
PCO articula-se diretamente e permanentemente com as SALOC do CDOS Santarém e do CNOS;

(10) Assegurar a cooperação institucional e a coordenação operacional, nos níveis municipal e
distrital;
(11)

Assegurar a gestão de toda a informação operacional, quer no nível horizontal, quer no vertical;

(12)

Assegurar a informação pública integrada de acordo com a DON nº1/2010 e da responsabilidade
da ANPC;

(13)

Assegurar que os mecanismos de coordenação, comando e controlo operacional fixados na
presente DON não prejudicam, nas situações de exceção e em conformidade com os
10
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procedimentos previstos na Lei de Segurança Interna, a eventual avocação conjuntural da
coordenação e comando operacional dos meios referidos pelo Secretário-Geral do Sistema de
Segurança Interna;
(14)

Garantir a existência de uma força estratégica de reserva;

(15)

Fasear o empenhamento do dispositivo por níveis e períodos de esforço, de acordo com plano de
empenhamento de meios – ANEXO 3;

(16)

Garantir a sustentação logística da operação.

c. Estruturas, Forças e Unidades envolvidas
(1) Estruturas de Direção, Coordenação Política, Coordenação Institucional e Comando
Operacional
(a) As competências das estruturas de direção e coordenação políticas constam da DON n.º 1 –
DIOPS, com as adaptações necessárias por força das alterações legislativas desde a data de
publicação daquela DON;
(b) As estruturas de coordenação institucional e de comando operacional mantêm as
competências que lhes são atribuídas na DON n.º 1 – DIOPS;
(c) As atribuições das forças, meios de empenhamento permanente, de apoio logístico de suporte
às operações e dos meios disponibilizados pelos APC ou por entidades com especial dever de
colaboração constam na DON n.º 1- DIOPS.
(2)

Forças, Unidades e Entidades envolvidas
No âmbito da presente diretiva participam as seguintes entidades, forças e serviços, atuando para
o efeito no âmbito das suas competências, as quais constam no ANEXO 1 à presente DON:
(a) Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC);
(b) Guarda Nacional Republicana (GNR);
(c) Forças Armadas (Exército e Força Aérea);
(d) Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSB);
(e) Corpos de Bombeiros;
(f) Força Especial de Bombeiros (FEB);
(g) Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM);
(h) Serviço Municipal de Proteção Civil de Ourém;
(i) Cruz Vermelha Portuguesa (CVP);
(j) Corpo Nacional de Escutas (CNE);
(k) Agrupamento de Centros de Saúde Médio Tejo;
(l) Associação de Servitas Nossa Senhora de Fátima;
(m) Santuário de Fátima;
(n) Núcleo de Podologia da Associação Académica da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave;
(o) Outras entidades públicas ou privadas.
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8. INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO

a.

Gerais
(1)

Esta DON torna-se efetiva a 101000MAI17 e será desativado a 142000MAI17, de acordo com os
diferentes níveis de empenhamento, conforme ANEXO 2;

(2)

No âmbito desta DON, são definidos os seguintes períodos críticos:
(a) Período crítico 1, entre 121400MAI17 e 130159MAI17;
(b) Período crítico 2, entre 130200MAI17 e 132259MAI17;
(c) Período crítico 3, entre 132300MAI17 e 142000MAI17.

(3)

Todas as forças integrantes do dispositivo constante da presente DON garantem uma total e
permanente troca de informações operacionais sobre a previsão ou ocorrência de situações
operacionais que venham a verificar-se, assim como informações sobre o evoluir da situação;

(4)

Desde que uma ocorrência seja classificada pelas forças de segurança competentes como um
incidente tático-policial, estas chamarão a si a gestão da mesma, mantendo-se contudo o
dispositivo no âmbito da proteção e socorro responsável pela componente da gestão das
consequências em matéria Safety / Proteção Civil;

(5)

Num incidente tático-policial o elemento que assume a função de COS / Safety passa a articularse diretamente com o elemento das forças de segurança responsável pelo Comando da
Operação / Security;

(6)

Para acompanhamento da operação realizam-se briefings no PCO nos seguintes dias/horas:
(a) 102000MAI2017
(b) 112000MAI2017
(c) 121200MAI2017
(d) 130230MAI2017
(e) 130900MAI2017
(f) 132000MAI2017
(g) 141600MAI2017

(7)

Nestes Briefings participam os seguintes elementos:
(a) Comandante das Operações de Socorro (COS);
(b) Representante da Câmara Municipal de Ourém;
(c) COM Ourém;
(d) Oficiais de Operações, Planeamento e Logística;
(e) Oficiais de ligação dos APC e representantes de outras entidades envolvidas na operação;
(f) Comandantes de setores;
(g) Oficiais de Ligação, Relações Públicas e Segurança.
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(8)

Os participantes nestes briefings devem ser portadores de informação que caracterize a forma
como está a funcionar a área da sua responsabilidade e de eventuais propostas de melhoria de
funcionamento das operações.

b. Relativas ao Alerta e Mobilização de Meios de Socorro
(1)

Os pedidos de socorro serão centralizados no PCO, desde que ocorram na Freguesia de Fátima.
Os restantes são tratados de forma normal;

(2)

As chamadas de Socorro, no âmbito da saúde, que forem recebidas pelo Centro Operacional (CO)
112, são encaminhadas para o CODU que por sua vez as reencaminha para o Núcleo de
Emergência Médica da Célula de Operações do PCO;

(3)

As Chamadas de Socorro recebidas pela CO 112 que são encaminhadas para o CDOS, são
transferidas por este para a Célula de Operações do PCO;

Receção

Pré-hospitalar

CODU

CO
112

PCO
Outros

CDOS

(4)

As chamadas de socorro recebidas no quartel dos Bombeiros de Fátima são encaminhadas para
a Célula de Operações do PCO;

(5)

As chamadas de socorro de carácter SAFETY, recebidas no Posto de Comando Security da GNR,
são encaminhadas para a Célula de Operações do PCO;

(6)

Os Postos de Socorros conjunturais instalados em Fátima para esta operação, bem como o posto
de socorros do Santuário de Fátima, sempre que necessitem de apoio ou efetuar uma evacuação
médica contactam o Núcleo de Emergência Médica (NTEM) da Célula de Operações do PCO;

(7)

Num incidente tático-policial o elemento que assume a função de COS / safety passa a articularse diretamente com elemento das forças de segurança responsável pelo Comando da Operação
/ security;

(8)

Ativação dos meios de Socorro:
(a) Os meios de Socorro serão despachados pelos Comandos de Setor a que estão afetos, após
solicitação do PCO ou por contacto direto com as forças no Teatro de Operações;
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(b) São exceção ao número anterior os meios afetos ao Hospital de Campanha do INEM e ao Posto
de Socorros do Santuário, vocacionados primariamente para evacuações secundárias, os
quais possuem um elemento responsável no local pelo seu despacho;
(c) Os Recursos diferenciados do INEM são ativados pelo NTEM, com conhecimento ao respetivo
Comandante de Sector;
(d) A matriz de ativação de meios de socorro, constante no ANEXO 3, é o referencial a utilizar no
despacho de meios de socorro e assistência e do correspondente fluxo de informação.
c.

Da constituição e funcionamento
(1)

Conceitos a utilizar na classificação de Ocorrências durante a operação
(a) Com o objetivo de garantir o fluxo de informação operacional e permitir o efetivo controlo dos
meios, mesmo em períodos de grande atividade deverá ser respeitada a seguinte
terminologia:
(b) Assistência - toda a prestação de cuidados de saúde aos peregrinos, prestado pelos postos de
socorros, ambulâncias ou equipas móveis, que com médico, procedam à avaliação clínica.
Todas as assistências serão registadas na ficha modelo 2, conforme o ANEXO 5;
(c) Socorro – todas as ações de prestação de cuidados de saúde que impliquem o contacto com o
NTEM e que originem a atribuição de ID. Será preenchida a ficha modelo 1, conforme o ANEXO 4;
(d) Evacuação – encaminhamento para unidades de saúde, a partir do Hospital de Campanha ou
diretamente dos locais onde se verificou a ocorrência;
(e) Incêndio – todas as ações de combate a incêndios;
(f) Salvamento – todas as ações de socorro envolvendo meios de socorro para além de
ambulâncias;
(g) Outros – as ações não enquadráveis nas alíneas anteriores.

(2)

Movimento de veículos do dispositivo
(a) Todos os veículos que integram o dispositivo estão identificados com dístico próprio, afixado
na parte inferior direita do para-brisas, onde consta a matrícula do veículo. O modelo do dístico
só será divulgado com o início da operação;
(b) A movimentação dos veículos do dispositivo deve ser restringida ao estritamente necessário;
(c) Não é permitida a utilização de sinais sonoros na zona envolvente ao santuário.

9. COMANDO E COMUNICAÇÕES

a.

Comando
(1)

Compete ao CONAC, através dos respetivos CODIS e nas áreas da sua jurisdição, assegurar
permanentemente o cumprimento das determinações e o acionamento das medidas
operacionais com vista a minimizar a perda de vidas, bens e danos ambientais;
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(2)
(3)
(4)

Compete ao CONAC, com o apoio permanente dos CODIS de Santarém e Leiria assegurar através
dos Corpos de Bombeiros o Comando das Operações de Socorro (operações Safety);
Compete ao Comandante de Operações de Socorro o comando das operações relacionadas com
as missões definidas nesta DON;
Aplicam-se às situações de proteção e socorro decorrentes da presente Diretiva, os
procedimentos em matéria de Gestão de Operações previstos na DON nº1/2010 e no Despacho
n.º3551/2015, de 13 de janeiro de 2015.

b. Comunicações
(1)

Para o cumprimento do disposto na presente Diretiva, será estruturado um Plano de
Comunicações ajustado à operação, sendo válidas as comunicações via:
(a) Rádio (REPC, ROB e SIRESP);
(b) Telefone (rede fixa, móvel e satélite);
(c) Fax;
(d) Internet (correio eletrónico e videoconferência);

(2)

Os diversos Agentes e Forças envolvidos poderão fazer uso das suas próprias frequências de
comunicação desde que tal não conflitue com o Plano de Comunicações;
Todos os veículos de Corpos de Bombeiros empenhados na operação apresentam-se no TO
portadores de um equipamento móvel portátil SIRESP e um ROB, com os respetivos
carregadores.

(3)

10. ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

a.

Apoio de Serviços
(1) Alimentação
(a) O Dispositivo constante no ANEXO 2 a atuar na área de Fátima, será alimentado em duas Áreas
de Alimentação, com refeições servidas pela ANPC, em ordem ao plano logístico da Célula
Logística, de acordo com os períodos aí definidos;
(b) As refeições são servidas nas Áreas de Alimentações, instaladas no Parque da Vineves (para
os elementos presentes no PCO, ZCR1 e ZCR2, Hospital de Campanha do INEM) e no Estádio
Municipal (para o restante dispositivo) em Fátima, locais que serão guarnecidos com cadeiras
e mesas pelo SMPC de Ourém.
(2) Áreas de Descanso e Higiene
(a) São disponibilizadas duas Áreas de Descanso e Higiene (masculina e feminina) para os
elementos da ANPC, dos Corpos de Bombeiros, da FEB, do INEM e da CVP que integram o
dispositivo em Fátima junto ao PCO e na Zona de Concentração e Reserva, devendo cada
elemento ser portador de saco cama;
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(b) São disponibilizadas zonas para banhos (feminina e masculina) nas Áreas de Descanso e
Higiene, sendo da responsabilidade de cada elemento integrante do dispositivo ser portador
do material de higiene pessoal;
(c) Estas áreas de Descanso e Higiene estão localizadas no Parque da Vineves e no Estádio
Municipal de Fátima;
(d) Os elementos do CNE e restantes entidades não referidas em 1) e que integram o dispositivo
têm zona de descanso em locais da sua responsabilidade.
(3) Reabastecimentos
(a) Combustíveis
1 A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fátima garante o
reabastecimento de combustíveis, se necessário, aos veículos do dispositivo em Fátima
em articulação com a Célula de Logística;
2 O reabastecimento de combustível é efetuado no posto da Petroibérica, na estrada da
Batalha.
(b) Fardamento
1 Cada Força ou entidade integrante no dispositivo é responsável pelo fardamento e
equipamento de proteção individual dos seus elementos em ordem às normas e
regulamentos próprios;
2 Os elementos dos Corpos de Bombeiros trajam o uniforme nº 3, variante com polo no caso
das tripulações das ambulâncias e estrutura de Comando, e com EPI adequado à missão
das guarnições dos veículos de incêndio e salvamento.
b.

Pessoal
(1) Os bombeiros que integram o dispositivo dos corpos de bombeiros, empenhado diretamente na
operação, serão alvo de comparticipação financeira, nos termos da Diretiva Financeira da ANPC,
em vigor;
(2) As rendições de pessoal são da responsabilidade de cada Força ou Entidade integrante do
Dispositivo.

11. SEGURANÇA

a.

A segurança individual baseia-se na conjugação de vários fatores de que se destacam a boa condição
física, equipamentos de proteção individual adequados à missão, um bom conhecimento dos perigos
e o cumprimento rigoroso dos procedimentos de segurança;

b.

A segurança individual e dos elementos comandados deve ser sempre colocada em primeiro plano
nas operações de socorro;

c.

É obrigatória a utilização de equipamento de proteção individual adequado a cada situação;
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d.

Também a condução dos veículos de socorro deve ser permanentemente adaptada ao veículo em
utilização, ao tipo de via em uso, mas também às condições meteorológicas e aos outros utentes das
estradas.

12. GESTÃO DA INFORMAÇÃO

a.

Informação Operacional
(1)

Entende-se por informação operacional aquela que resulta do tratamento de todos os dados
pertinentes disponíveis relacionados com a operação em causa e que permitem conhecer a
globalidade da situação;

(2)

Da informação operacional constará:
(a)

O facto, acontecimento ou sucessão de acontecimentos que conduziram à ocorrência em
causa;
(b) As ações desencadeadas após o alerta;
(c) As entidades envolvidas;
(d) Os meios envolvidos: humanos e materiais;
(e) Os danos efetivos e estimados;
(f) As vítimas (feridos leves, graves e mortos).
(3)

A gestão da informação operacional é assegurada em três níveis distintos e que se interligam;
(a) Ao nível do PCO – Ao PCO cabe assegurar a recolha de todos os dados pertinentes e a
transmissão da informação operacional ao CDOS;
(b) Ao nível dos Setores – Aos comandantes dos setores cabe a recolha periódica das fichas
modelos 1 e 2, de todos os postos sobre a sua responsabilidade, e fazê-las chegar ao posto de
comando (via email ou entrega direta);
(c) Os elementos responsáveis pelos postos adstritos ao Hospital de Campanha e ao Posto de
Socorros do Santuários efetuam o mesmo procedimento para estes meios e para as situações
que ocorram naquelas infraestruturas de saúde.

(4)

b.

O correto preenchimento das fichas de dados e a sua entrega de acordo com o definido nesta
DON é crucial para a realização do relatório final e a eventual redefinição do dispositivo em
ulteriores operações.

Informação ao Público
(1) A informação ao público, durante a operação, é efetuada sectorialmente através de ecrãs de
projeção, altifalantes ou outros equipamentos de amplificação de sons.
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c.

Comunicação Social
(1) Durante a operação, no teatro de operações, o único responsável pela passagem de informação
aos OCS é o COS ou em quem este delegar, sempre de forma articulada com os representantes
das entidades que integram o dispositivo e com a GNR;
(2) Quando e se se justificar, serão efetuadas conferências de imprensa aos OCS.

13. RELATÓRIOS
No final da operação, e num prazo de 15 dias, o CNOS em colaboração com os CDOS envolvidos, elabora e
apresenta um relatório final da operação, utilizando a seguinte estrutura:
a.

Introdução;

b.

Preparação da operação;

c.

Análise;

d.

Conclusões;

e.

Propostas e recomendações.

Assinada em 28 de março de 2017.

O Presidente

Joaquim Pereira Leitão
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LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS
AHBV
ANPC
APC
CB
CCOD
CCON
CDOS
CDPC
CETAC
CMPC
CNE
CNOS
CNPC
CODIS
COM
CONAC
COS
CVP
DEVIP
DIOPS
DON
FEB
GNR
INEM
NTEM
OCS
ORDOP
PCO
ROB
SALOC
SANOGE
SGO
SIOPS
SIRESP
SMPC
TO
VCI
ZA
ZCR
ZI
ZRR
ZS

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
Autoridade Nacional de Proteção Civil
Agentes de Proteção Civil
Corpo de Bombeiros
Centro de Coordenação Operacional Distrital
Centro de Coordenação Operacional Nacional
Comando Distrital de Operações de Socorro
Comissão Distrital de Proteção Civil
Centro Tático de Comando
Comissão Municipal de Proteção Civil
Corpo Nacional de Escutas
Comando Nacional de Operações de Socorro
Comissão Nacional de Proteção Civil
Comandante Operacional Distrital
Comandante Operacional Municipal
Comandante Operacional Nacional
Comandante das Operações de Socorro
Cruz Vermelha Portuguesa
Dispositivo Especial de Proteção e Socorro à Visita Papal
Dispositivo Integrado das Operações de Proteção e Socorro
Diretiva Operacional Nacional
Força Especial de Bombeiros
Guarda Nacional Republicana
Instituto Nacional de Emergência Médica
Núcleo Técnico de Emergência Médica
Órgãos de Comunicação Social
Ordem de Operações
Posto de Comando Operacional
Rede Operacional dos Bombeiros
Sala de Operações e Comunicações
Sala de Operações e Emergência
Sistema de Gestão de Operações
Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro
Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal
Serviço Municipal de Proteção Civil
Teatro de Operações
Veículo de Combate a Incêndios
Zona de Apoio
Zona de Concentração e Reserva
Zona de Intervenção
Zona de Receção de Reforços
Zona de Sinistro
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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Para conhecimento
– Chefe do Gabinete da Ministra da Administração Interna
– Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna
– Chefe do Gabinete da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna
– Chefe do Gabinete do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas
– Presidente da Câmara Municipal de Ourém
– Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil
– Guarda Nacional Republicana
– Policia de Segurança Pública
– Liga dos Bombeiros Portugueses
– Reitor do Santuário de Fátima
Para execução e/ou planeamento interno
– Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil
– Diretores Nacionais da ANPC
– Comandante Operacional Nacional da ANPC
– Comandantes Operacionais Distritais de Castelo Branco, Coimbra, Lisboa, Leiria., Portalegre e Santarém
– Comandante da FEB
– SANOGE do CNOS e CDOS
Para execução e/ou planeamento externo
– Estado-Maior do Exército
– Estado-Maior da Força Aérea
– Guarda Nacional Republicana (GNR)
– Corpos de Bombeiros dos Distritos de Castelo Branco, Coimbra, Lisboa, Leiria, Portalegre e Santarém
– Entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros do Distrito de Castelo Branco, Coimbra, Lisboa, Leiria,
Portalegre e Santarém
– Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
– Cruz Vermelha Portuguesa
– Regimento Sapadores de Bombeiros
– Serviço Municipal de Proteção Civil de Ourém
– Servitas
– Corpo Nacional de Escutas
– Agrupamento de Centros de Saúde, Médio Tejo
– Núcleo de Podologia da Associação Académica da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
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ANEXOS
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ANEXO 1
COMPETÊNCIA DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

1.

MISSÃO DAS ENTIDADES INTERVENIENTES

As forças e os elementos das organizações integrantes desta DON dispõem de estruturas de intervenção
próprias que funcionam e são empregues sob a Direção e Comando das respetivas hierarquias, sem prejuízo da
necessária e permanente articulação com os Comandos Operacionais Distritais de Operações de Socorro da
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
a. Autoridade Nacional de Proteção Civil
A ANPC planeia e desenvolve, ao nível operacional, as atividades de comando, controlo e coordenação
de todas as ações de proteção e socorro, mobilização de meios e recursos de reforço e de apoio,
promovendo a sua articulação e assegurando o desencadeamento e a adoção das medidas mais
adequadas em situações de emergência, contribuindo, em estreita articulação com outros
organismos e instituições, para a prossecução dos objetivos definidos nesta DON.
(1) Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS):
Compete ao CNOS assegurar o cumprimento das missões e atribuições que lhe estão atribuídas
na DON n.º 1/2010, nomeadamente:
(a) Planeia e desenvolve, a nível operacional, as atividades de comando, e controlo de ações
de proteção civil e socorro, mobilização de meios e recursos de reforço e apoio,
promovendo a sua articulação e assegurando o desencadeamento e adoção das medidas
mais adequadas em situações de emergência;
(b) Garante o funcionamento, a operatividade e a articulação com todos os agentes de
proteção civil (APC) integrantes do DIOPS;
(c) Coordena operacionalmente os comandos distritais de operações de socorro;
(d) Assegura a mobilização e prontidão oportunas dos meios e recursos afetos ao DIOPS, em
conformidade com o nível de alerta declarado;
(e) Assegura o comando e controlo das situações que, pela sua natureza, gravidade, extensão
e meios envolvidos ou a envolver, requeiram a sua intervenção;
(f) Estabelece ao CDOS de Santarém a elaboração de um PLANOP com a distribuição dos
meios a envolver e a organização do sistema de comando, controlo e comunicações e aos
restantes CDOS envolvidos, a elaboração de uma ORDOP, com a distribuição dos meios a
envolver;
(g) Desenvolve uma matriz de planeamento nacional para a constituição dos grupos de
reforço e de um grupo especial de intervenção tendo em conta a necessidade de meios de
reserva e de intervenção especializada;
(h) Promove a análise das ocorrências e determina as ações e os meios adequados à sua
gestão;
(i) Assegura a coordenação e a direção estratégica das operações de socorro;
(j) Acompanha em permanência a situação operacional no domínio das entidades
integrantes do SIOPS;
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(k) Assegura a sustentação logística da operação no período de esforço previsto, de acordo
com o ANEXO 3;
(l) Nomeia um Oficial de ligação para o PCO Safety da GNR;
(m) Mobiliza 3 helicópteros Ecureil e 1 helicóptero Kamov para apoio à operação.
(2) Gabinete do Presidente:
(a) Acompanha permanentemente, através do CNOS, toda a atividade do Dispositivo Especial
de Proteção e Socorro à visita Papal (DEVIP);
(b) Promove, em articulação com o Gabinete Coordenador de Segurança (GCS), as iniciativas
adequadas no domínio da divulgação da Diretiva, e demais informação relacionada.
(3) Direção de Serviços de Recursos Tecnológicos e Patrimoniais (DSRTP):
(a) Através da Divisão de Informática e Comunicações, assegurará a existência de um canal
específico a nível nacional de comunicações de comando e coordenação, com suporte na
rede SIRESP, que garanta a interligação permanente entre o CNOS e o PCO em Fátima
(CETAC);
(b) Assegura os recursos necessários ao funcionamento do PCO e à operacionalização do
Plano de Comunicações;
(c) Salvaguarda, em articulação com a PT, a disponibilização de acesso telefónico fixo e
Internet para a operação e televisão nas viaturas do CETAC e Postos de Comando de
Setor;
(d) A Divisão de Informática e Comunicações assegura a presença, em permanência de um
técnico da secção de Informática e um da secção de comunicações no PCO em Fátima.
(4) Divisão de Comunicação e Sensibilização (DCS):
(a) Acompanha permanentemente, através do CNOS, toda a Operação;
(b) Promove em articulação com o Gabinete da Presidência, a divulgação da Diretiva, e
demais informação de relevante, no site da ANPC;
(c) Procede ao aviso à população, através dos Órgãos de Comunicação Social, para as
necessárias medidas de prevenção no decorrer da visita.
(5) Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém:
(a) Elabora PLANOP que viabiliza e operacionaliza o disposto na presente DON;
(b) Assegura o comando operacional integrado de todos os corpos de bombeiros;
(c) Garante o funcionamento, a operacionalidade e a articulação com todos os agentes de
proteção civil integrantes do sistema de proteção e socorro envolvidos na Operação
Fátima 2017;
(d) Garante o empenhamento dos meios nos níveis 1,2 e 3 de acordo com o ANEXO 2;
(e) Garante em sede do CDOS, a articulação interdistrital das diversas ações de coordenação
de meios;
(f) Monta um Posto de Comando Operacional (PCO) instalado no CETAC;
(g) Acompanha permanentemente a situação, através da Sala de Operações e
Comunicações, sendo esta reforçada caso a situação o exija;
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(h) Determina a movimentação dos meios para os locais devidos, de acordo com o respetivo
PLANOP;
(i) Reforça no período da operação, as medidas de prevenção passiva implementadas,
através dos APC que se julguem mais adequados para fazer face à situação;
(j) Regista e comunica ao Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) e ao
Comandante Operacional Nacional (CONAC) todas as atividades realizadas no âmbito
desta Operação;
(k) Procede, se necessário, ao aviso da população, através dos Órgãos de Comunicação Social
locais, para as necessárias medidas de prevenção e precaução que devem ser adequadas
a cada caso.
(6) Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria:
(a) Elabora Ordem de Operações que viabilizem e operacionalizem o disposto na presente
DON;
(b) Assegura a cooperação institucional e a coordenação operacional, nos níveis distrital e
municipal;
(c) Garante o empenhamento dos meios nos Níveis 1, 2 e 3 de acordo com o ANEXO 3;
(d) Determina a movimentação dos meios e recursos distritais para os locais devidos, de
acordo com Ordem de Operações;
(e) A SALOC acompanha a situação efetuando os registos no SADO referentes à
movimentação de meios do seu distrito.
(7) Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, Coimbra,
Lisboa e Portalegre:
(a) Elaboram Ordens de Operações que viabilizem e operacionalizem o disposto na presente
DON;
(b) Asseguram o comando operacional integrado de todos os corpos de bombeiros;
(c) Desenvolvem uma matriz de planeamento distrital para a constituição dos grupos de
reforço e de um grupo especial de intervenção tendo em conta a necessidade de meios de
reserva e de intervenção especializada, nomeadamente nas áreas da emergência préhospitalar e combate a incêndios, para o nível 2 e 3, de acordo com o ANEXO 3;
(d) Acompanham permanentemente a situação, através da Sala de Operações dos CDOS,
reforçando esta, caso a situação o exija;
(e) Determinam a movimentação dos meios para os locais devidos, de acordo com o esta DON
e a respetiva Ordem de Operações;
(f) Reforçam no período da Operação, as medidas de prevenção passiva implementadas,
através dos Agentes de Proteção Civil que se julguem mais adequados para fazer face à
situação;
(g) Disponibilizam operadores de telecomunicações para apoio à operação;
(h) O CDOS de Coimbra disponibiliza o respetivo veículo de comando e comunicações distrital
para apoio à operação;
(i) As SALOC respetivas acompanham a situação efetuando os registos no SADO referentes
à movimentação de meios do seu distrito.
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b. Guarda Nacional Republicana
(1) Assegura todas as ações relacionadas com a segurança do evento, na respetiva área de
intervenção territorial;
(2) Assegura a circulação permanente nos corredores de evacuação;
(3) Assegura a presença de um elemento de ligação no PCO SAFETY que garanta a permanente
ligação com o Posto de Comando Security da GNR;
(4) Regista e comunica ao PCO SAFETY todas as atividades realizadas no âmbito do sistema de
proteção e socorro;
(5) Assegura, através do GIPS, a verificação da qualidade do ar, bem como a intervenção no caso de
libertação de agentes BQ;
(6) Garante, através do GIPS, a intervenção em busca e resgate em estruturas colapsadas.
c. Regimento Sapadores Bombeiros (RSB)
(1) Disponibiliza a sua Unidade de Controle Ambiental para apoio à operação no período de 12 e 13 de
Maio.
d. Forças Armadas (Exército e Força Aérea)
(1) Disponibilizam e reforçam as capacidade existentes na Base Aérea Nº 5, nomeadamente o Centro
Coordenador de Apoio Sanitário na Unidade, a utilização do Posto de Saúde e uma capacidade
adicional ROLE1, em coordenação com os meios disponibilizados pelo INEM;
(2) Disponibilizam, em caso de necessidade e como meio complementar aos meios do INEM, a
ativação de um helicóptero EH-101;
(3) Disponibilizam, em caso de ativação por parte da ANPC do nível 3 (nível de exceção), o Hospital de
Campanha do Exército em ROLE1 para apoio à operação, como meio de redundância e
complementar aos meios do INEM;
(4) Asseguram a presença de um oficial de ligação no PCO, para ligação e articulação dos meios e
recursos envolvidos.
e. Corpos de Bombeiros
(1) Pré-posicionam, em articulação com os CDOS respetivos os meios de socorro de acordo com o
PLANOP e ORDOP respetivos, apetrechados com os equipamentos de segurança apropriados;
(2) Disponibilizam veículos de comando e comunicações para apoio à operação;
(3) Informam de imediato o respetivo Comando de Setor sobre todas as informações disponíveis
sobre eventuais ocorrências;
(4) Procedem às eventuais ações de socorro;
(5) Apoiam as forças de segurança em eventuais operações de evacuação de população;
(6) Asseguram, através dos quadros de Comando e de Oficiais Bombeiros, a estrutura de Comando da
Operação.
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f.

Entidades detentoras de Corpos de Bombeiros
(1) Disponibilizam os meios, recursos e pessoal para a efetiva montagem do dispositivo, em
coordenação com a estrutura distrital da ANPC;
(2) Disponibilizam os meios humanos e o equipamento necessário para intervenção, de acordo com
as necessidades.

g. Força Especial de Bombeiros (FEB)
(1) Estabelece um dispositivo, no domínio da proteção e socorro, adequado a esta operação para
apoio ao Teatro de Operações de Fátima, de acordo com esta DON;
(2) Assegura, com equipas logísticas, o funcionamento da Área de Apoio de Serviços;
(3) Assegura o apoio em operadores e suporte logístico ao funcionamento do CETAC;
(4) Meios de combate a incêndios (1 grupo de combate);
(5) Assegura a presença de um oficial de ligação no PCO para ligação e articulação dos meios e
recursos envolvidos.
h. Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
(1) Planeia, coordena e controla todas as ações de proteção e acompanhamento das altas
individualidades;
(2) Estabelece um dispositivo, no domínio da emergência médica, apropriado para esta operação, em
articulação com o CNOS;
(3) Em articulação com o CNOS:
(a) Assegura a coordenação e funcionamento do Núcleo Técnico de Emergência Médica
(NTEM), na Célula de Operações do PCO Fátima;
(b) Coordena todas as atividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, a triagem e
evacuações primárias e secundárias, a referenciação e transporte para as unidades de
saúde adequadas;
(c) Coordena e realiza a triagem e o apoio psicológico de emergência a prestar às vítimas no
local da ocorrência, com vista à sua estabilização emocional e posterior referenciação
para as entidades adequadas;
(d) Assegura, para além das funções atribuídas no NTEM, a presença de um Oficial de Ligação
no PCO Fátima para articulação e apoio especializado ao COS na gestão dos meios e
recursos envolvidos;
(e) Ativa e operacionaliza um conjunto de meios e recursos no âmbito da emergência médica
de acordo com o ANEXO 3.
(4) Regista e comunica ao PCO SAFETY todas as atividades realizadas no âmbito do sistema de
proteção e socorro.
i.

Câmara Municipal de Ourém / SMPC
(1) Disponibiliza meios, recursos e pessoal para a efetiva montagem da operação, em coordenação
com a estrutura distrital da ANPC;
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(2) Apoia logisticamente a sustentação das Operações de Socorro e aciona o equipamento necessário
para intervenção, de acordo com as necessidades do PCO, ou a pedido do CDOS Santarém
(disponibilização de eletricidade, água, recolha de resíduos normais e diferenciados, colocação de
grades e disponibilização e reserva de espaços para as infraestruturas da operação);
(3) Assegura a criação de bolsas de estacionamento adequadas ao estacionamento de veículos e um
circuito de transporte coletivo dessas bolsas para a zona do santuário;
(4) Assegura, através do Comandante Operacional Municipal, a ligação aos serviços de apoio,
nomeadamente Be Water; EDP; Portugal Telecom; Tagusgás, EEM; Junta de Freguesia de Fátima,
VALORLIS, valorização e tratamento de resíduos sólidos, SA; SUMA; SIMLIS; Ambimed e Vendap;
(5) Quando do acionamento do Plano Municipal de Emergência (PME) assume a direção e a conduta
das operações de Proteção Civil, através do Presidente da Câmara Municipal, como Autoridade
Municipal de Proteção Civil;
(6) Assegura a presença de um oficial de ligação, que será o COM, no PCO, para ligação e articulação
dos meios e recursos envolvidos assim como a ligação à estrutura municipal de Proteção Civil.
j.

Cruz Vermelha Portuguesa (CVP)
(1) Estabelece um dispositivo, constituído por um (1) Posto Médico Avançado e dois (2) Postos de
Socorros guarnecidos com médico, enfermeiro e socorristas, no domínio da assistência sanitária
e socorro aos peregrinos;
(2) Assegura a presença de um oficial de ligação no PCO de Fátima para ligação e articulação dos
meios e recursos envolvidos.

k. Corpo Nacional de Escutas
(1) Assegura a instalação de um posto de apoio aos peregrinos perdidos e idosos em Fátima e
providencia o seu encaminhamento;
(2) Assegura a presença de um oficial de ligação no PCO para ligação e articulação dos meios e
recursos envolvidos.

l.

Agrupamento de Centros de Saúde, Médio Tejo
(1) Assegura a coordenação das ações de saúde Pública;
(2) Assegura a fiscalização às condições de direção técnica e prestação de cuidados nos Postos de
Socorros integrantes do Dispositivo;
(3) Assegura a presença de um oficial de ligação no PCO para ligação e articulação dos meios e
recursos envolvidos.

m. Associação de Servitas de Nossa Senhora de Fátima
(1) Assegura a articulação entre o Posto de Socorros do Santuário e o PCO;

28

DISPOSITIVO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E SOCORRO À VISITA PAPAL

(2) Assegura a articulação das suas equipas no recinto do Santuário e o PCO e, se necessário, solicita
o reforço de socorristas;
(3) Assegurar a presença de um oficial de ligação no PCO para ligação e articulação dos meios e
recursos envolvidos.
n. Núcleo de Podologia da Associação Académica da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave
(1) Assegura o funcionamento de um Posto de assistência aos peregrinos;
(2) Regista e comunica ao PCO todas as atividades realizadas no âmbito do sistema de proteção e
socorro;
(3) Assegura a presença de um oficial de ligação no PCO para ligação e articulação dos meios
recursos envolvidos.
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ANEXO 2
MAPA DO DISPOSITIVO
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ANEXO 3
NÍVEIS DE EMPENHAMENTO DO DISPOSITIVO

EMPENHAMENTO GLOBAL

NÍVEL EMPENHAMENTO – NÍVEL 3 (BOMBEIROS)
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MEIOS DE EMPENHAMENTO – NÍVEL 3 (BOMBEIROS)
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ANEXO 4
ATIVAÇÃO, DESPACHO E MOVIMENTO DE MEIOS DE SOCORRO

1 – Situação de Emergência Médica com alerta ao PCO
ALERTA

NTEM da célula de Operações do PCO recebe chamada de Socorro.
Efetua a triagem, atribui ID.
Solicita ao Comando de Sector respetivo o envio de ambulância adequada, pelo rádio SIRESP, C Tático
respetivo, com indicação da situação, local, e ID.
ACTIVAÇÃO

O Comando do Sector despacha a ambulância, e no momento da saída efetiva regista no SADO, a hora de
saída do meio, e a identificação do mesmo.
A Célula de Operações monitoriza o Regista no SADO.
O NTEM monitoriza SADO e confirma despacho para ID.
Não são aceitáveis tempos superiores a 2 min para a efetiva saída do meio após a solicitação.
SAÍDA

Ao iniciar o movimento para o local, usando apenas sinais luminosos, a tripulação inicia o preenchimento da
Ficha modelo 1.
Com o início do movimento a ambulância contacta, preferencialmente com o NTEM, SIRESP Canal
Hospitalar, dando sempre indicação do ID da ocorrência a que está a responder.
CHEGADA
LOCAL

SAÍDA

CHEGADA
DESTINO

DISPONÍVEL

Ao chegar ao local a ambulância informa da chegada o NTEM, SIRESP, canal hospitalar.
O NTEM regista
Logo que possível passa dados, obrigatoriamente, para o NTEM, e preenche a Ficha Modelo 1.
O NTEM faz a orientação indicando o local de destino e regista na base de dados.

Ao sair do local a ambulância informa o NTEM que regista. A célula de Operações atualiza no SADO.
Durante o trajeto, dentro de Fátima respeita-se a interdição de uso de sinais sonoros.

Ao chegar ao destino informa o NTEM, via SIRESP, canal Hospitalar. O NTEM regista na base de dados. A
célula de Operações atualiza no SADO.
Com a passagem da vítima é entregue a Ficha modelo 1, que é arquivada pelo Hospital de Campanha.
No caso de evacuação direta para um hospital a ficha é entregue pela tripulação no Comando de Sector, ao
regressar ao local de estacionamento.
No caso de evacuações para fora de Fátima, quando inicia o regresso informa o respetivo Comandante, ou
seja, Comandante de Sector ou o Comandante da ZCR.
As situações em que o destino é o Hospital de Campanha, ao chegar ao seu posto, Comunica o fim de serviço
e consequente disponibilidade do meio para o Comandante de Sector, via ROB.
O sector encerra a ocorrência no SADO. O PCO monitoriza a chegada do meio.

Despacho
de VMER

Sempre que o NTEM procede ao envio de VMER, procede ao despacho do meio, informa o Comando de Sector
do despacho. Lança a informação no SADO. Quando a VMER regressa ao seu posto o NTEM atualiza os dados.
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Alerta no
Local

2 – Situação de Emergência Médica verificada por equipa móvel
A equipa contacta o NTEM, via SIRESP canal hospitalar, dando o Alerta.
A Equipa inicia o preenchimento da Ficha Modelo 1.
A equipa móvel passa dados, obrigatoriamente, ao NTEM.

Avaliação
Face à situação o NTEM decide da necessidade de transporte ou envio de meio diferenciado, regista e informa
a equipa da decisão.
Se a decisão for de transportar a vítima, o procedimento é igual ao estipulado em 1, deste Anexo.
A Equipa móvel informa o Comando de Sector que continua a sua missão após a passagem da vítima, e da
Ficha modelo 1, para a tripulação da ambulância.

ALERTA

3 – Situação de Emergência Médica verificada Ambulância Pré Posicionada
O procedimento é igual ao estipulado no nº 2, deste Anexo devendo a ambulância a mobilizar ser a que está
envolvida se for possível a sua movimentação.

ALERTA

4 – Situação Emergência Médica verificada por Equipa Móvel dentro do
Santuário
A Equipa Móvel que verificar a situação alerta O NTEM.
O procedimento passa a ser como o estipulado no nº 2 deste Anexo com a exceção de que a equipa
Procede ao socorro e estabilização e efetua a extração da vítima para o Posto de Socorros ou Posto com
Ambulância, mais próximo e viável.

5 – Situações de Emergência Médica nos Postos de Socorros
ALERTA

O Médico responsável contacta, telefonicamente o NTEM.
Passa dados e se for decidido o transporte, socorro ou evacuação, o NTEM procede de acordo com o
estipulado no nº 1 deste Anexo.
O médico responsável pelo Posto de Socorros preenche a Ficha modelo que entrega com a passagem da
vítima.
NTEM Abre ocorrência no SADO
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Exceção

6 – Situações Excecionais com Emergência Médica
Em situação excecional, por impossibilidade de contacto com o NTEM, ou por decisão do Comandante de
Sector o do PCO, o socorro será prestado e as vitimas transportadas, por defeito para o Hospital de
Campanha.

7 – Evacuações a partir do Hospital de Campanha do INEM e P.S. Santuário
ALERTA
O Médico responsável contacta o NTEM.
Passa dados e se for decidido da evacuação o NTEM solicita ao responsável da ZCR, a mobilização do meio
adequado para a evacuação. E abre ocorrência no SADO
O Cmdt da ZCR informa a célula de operações do movimento.

8 – Situações de Incêndio e outras Operações de Socorro
Alerta
O PCO solicita o envio de meios ao Comando de Sector dando indicação da localização e situação.
Se o alerta for do Comando de Sector despacha de imediato os meios, passa os dados e abre ocorrência
SADO.
Em qualquer dos casos informa o PCO, SIRESP COM1
As operações desenvolvem-se de acordo com as normas sendo os pontos de situação passados ao comando
de sector que, por sua vez informa o PCO.

Outros

9 – Outras situações
As situações não previstas serão sujeitas a decisão do Comandante de Operações de Socorro.
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ANEXO 5
FICHA MODELO 1
1)

Ficha Modelo 1 será, obrigatoriamente preenchida, em todas as situações classificadas de Socorro
nos termos desta DON.

2) Em todas as passagens da vítima, até ao Hospital de Campanha do INEM, a ficha será
sucessivamente passada e preenchida.
3) A Ficha ficará à guarda do Hospital de Campanha do INEM.
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ANEXO 6
FICHA MODELO 2
1)

A ficha modelo 2 é preenchida por todo o Dispositivo de Socorro e Assistência sempre que preste
assistência, de acordo com o determinado nas Instruções de Coordenação.

2) Compete aos Comandantes de Setor assegurar a recolha das fichas a cada 2 horas e registar
diretamente o seu conteúdo, no SADO.
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