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PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO

1. PREÂMBULO
O Plano Especial de Emergência Festas da Cidade 2022, é um instrumento que o Serviço
Municipal de Proteção Civil constitui um dispositivo de prevenção e resposta, no âmbito
da proteção e socorro, adequado ao risco acrescido e identificado, com elevado grau
de prontidão. Com o objetivo de Proteção de pessoas, a elaboração do PC realça-se
como essencial para a obtenção de um bom planeamento e organização das operações
de socorro e segurança, minimizando prejuízos e salvaguarda de bens e vidas.
O Plano Especial de Emergência estará em vigor durante a duração do evento de 26 de
agosto pelas 17:00h a 29 de agosto pelas 02:00 de 2022 e será atualizado sempre que
se considere necessário.
O presente plano foi aprovado pelo Presidente da Câmara, Marco Filipe Pessoa Almeida,
responsável pelo SMPC.

Assinado de forma
[Assinatura
digital por [Assinatura
Qualificada] Marco Qualificada] Marco Filipe
Filipe Pessoa de Pessoa de Almeida
Dados: 2022.08.25
Almeida
14:27:00 +01'00'

_______________________________________
(ASSINATURA)

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O presente plano aplica-se à área geográfica da União de Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta, no Concelho de Mangualde, no período em que decorrem as
Festividades e visa responder a ocorrências inusitadas que possam vir a ocorrer.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EVENTO

O Município de Mangualde realizará mais uma edição das Festas da Cidade de 26 a 28
de agosto.
O evento, organizado pela Câmara Municipal, promete animar os Mangualdenses e
encher as ruas com milhares de pessoas para assistirem aos concertos, espetáculos e para
participarem nas restantes iniciativas. Todo o programa é de entrada livre.
Este tipo de evento possui características que, pelo seu programa, se destinam a todo o
público, estimando-se uma afluência de cerca 20.000 visitantes durante os 3 dias.
A entidade organizadora do evento, através de uma empresa de segurança privada,
procede à vigilância e controlo destinados a impedirem o excesso de lotação em
qualquer zona do espaço, bem como assegurar a desobstrução das vias de acesso, das
vias de evacuação e a operacionalidade das saídas de emergência no recinto do festival,
numa articulação permanente com os Agentes de Proteção Civil, nomeadamente pelos
canais de comunicação definidos e ponto de contacto para o socorro e segurança no
evento.
O certame terá início na sexta-feira à noite, dia 26 de agosto, com a atuação do
mangualdense Zezito, no Largo da Carvalha, pelas 22h00, seguindo-se a atuação de
Mónica Sintra, pelas 23h00, e para encerrar a noite, pelas 00h00 atuará o DJ António
Arede, sobre a temática dos Anos 80/90.
No sábado, dia 27 de agosto, a festa decorrerá ao longo de todo o dia.
O período da manhã começa com a abertura do Mercado da Saudade, pelas 9h30, no
Largo do Rossio, e manter-se-á durante todo o dia, assim como a Mostra de Artesanato
e Produtos Regionais que decorrerá no mesmo local.
O período da tarde será preenchido pelo XII Open de Xadrez Cidade Mangualde
Internacional, que começará pelas 14h30, na Casa do Povo de Mangualde, e, também,
por animação de rua e um Grupo de Concertinas. Às 17h os Veteranos do Grupo
Desportivo de Mangualde, irão defrontar o Viseu e Benfica, no estádio Municipal de
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Mangualde. A partir das 18h00 terá início, no Largo do Rossio, o Fim de Semana
Gastronómico, com o “Festival da Bifana e do Rojão”. A animação regressa ao Largo da
Carvalha, a partir das 22h00, com o concerto de Carolina Deslandes, seguindo-se a
atuação do DJ The Boss.
No domingo, dia 28 de agosto, a festa decorrerá, também, ao longo de todo o dia.
O período da manhã começará com a iniciativa Pé Ante Pé, pelos Trilhos de Gil Vicente,
que terá início pelas 9h30 e, ainda, o segundo dia da Mostra de Artesanato e Produtos
Regionais, que abrirá no mesmo horário, no Largo do Rossio. Pelas 11h00 decorrerá,
uma vez mais, o XII Open de Xadrez Cidade Mangualde Internacional, na Casa do Povo
de Mangualde. A partir das 15h00, no Largo do Rossio, terá lugar a arruada e as atuações
de Bandas Filarmónicas.
No mesmo local, a animação continua pelas 18h00 com a Banda Káustika, que animará
o Fim de Semana Gastronómico, desta vez, com o “com o “Festival das Sopas”, que
começará pelas 18h00. À noite, a comédia chega ao Largo da Carvalha, pelas 22h00,
com o espetáculo de Quim Roscas & Zeca Estacionâncio. Pelas 23h00 segue-se a
atuação da Banda A4.

4. OBJECTIVOS GERAIS
▪

O Plano Especial de Emergência Festas da Cidade 2022 tem como principais
objetivos:
Prevenir a ocorrência de riscos coletivos resultantes de situações de acidente
grave, de catástrofe ou de calamidade;

▪

Atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos;

▪

Socorrer e assistir pessoas e bens em perigo;
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▪

Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a
prestação de socorro e de assistência, adequadas à organização do evento, de
acordo com as normas de segurança vigentes;

▪

Desenvolver e implementar medidas cautelares que permitam, no domínio da
prevenção mitigar e/ou reduzir fatores de risco e de vulnerabilidade existentes
com a realização do evento;

▪

Estabelecer a coordenação necessária com as diferentes entidades envolvidas na
organização do evento, parceiros no âmbito da Proteção Civil;

▪

Estabelecer a coordenação necessária com as estruturas superiores de proteção
civil, quando as emergências ultrapassarem, pela sua dimensão e necessidades
de meios, os limites da competência do Serviço Municipal de Proteção Civil.
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PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA
1. POSTO DE COORDENAÇÃO
Garantir de forma integrada uma adequada, expedita e eficaz mobilização de meios e
recursos, humanos e técnicos, dos Agentes de Proteção Civil e entidades cooperantes e,
coordenadamente, responder às situações de prestação de socorro, segurança e
tranquilidade, durante a realização do evento, com responsabilidades individuais nos
seus planos de atuação específicos e integrados no dispositivo.
Todos os incidentes registados dentro do perímetro do evento serão coordenados pelos
Serviços Municipais de Proteção Civil em estreita colaboração com as diversas entidades
e a empresa de segurança privada.
Em caso de necessidade de ativação do DIOPS, o Órgão de Coordenação (OC) será o
Posto de Coordenação Local, onde serão centralizados todos os pedidos no âmbito da
proteção e socorro dos Agentes de Proteção Civil e entidades de apoio a empenhar
meios nas operações.

Nome

Função

Função do Evento

Carlos Carvalho

Coordenador Municipal de
Proteção Civil

Coordenador do Posto de
Coordenação do evento

Renato Albuquerque

Técnico de Gestão Municipal de
Proteção Civil

Coordenador adjunto do
Posto de Coordenação do
evento

Rui Marques

Técnico Superior de Turismo,
Município de Mangualde

Coordenador do evento

Toda e qualquer informação necessária ao Presidente e Vereador da Câmara Municipal
de Mangualde com a tutela da Proteção Civil Municipal, será transmitida pelo
coordenador do PC.
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2. SAFETY
Estabelecer uma matriz constituída por recursos humanos e equipamentos, de resposta
operacional pertencentes aos Agentes de Proteção Civil e estruturas, forças e unidades
envolvidas no Safety, capaz de responder com eficácia às ocorrências, no domínio de
Proteção e Socorro.
A entidade organizadora do evento garante que os espaços que façam recurso a chama
nua ou a sólidos combustíveis para confecionar alimentos, asseguram os meios de
primeira intervenção (Combate a incêndios), conforme legislação em vigor,
especificamente, 1 extintor de pó químico 6 kg, 1 extintor de CO2 de 2kg e manta
ignífuga.
As trempes/fogões a usar nos espaços de confeção no Largo Rossio, serão alvo de revisão
por parte de uma empresa certificada, que também irá colocar mangueira e redutor
novo em cada equipamento.
Cabe aos Bombeiros Voluntários de Mangualde, a responsabilidade de apoio ao Socorro
e garantir o dispositivo conforme solicitado de 26 de agosto às 17:00 até ao
encerramento do evento no dia 28 de agosto.
Um veículo do Serviço Municipal de Proteção Civil com o responsável pelo SMPC.
Os meios enunciados parqueiam na Zona de Concentração e Reserva de Meios, sendo
que as viaturas se posicionam em locais estratégicos.
O Posto de Coordenação funciona na interação da Rua do Correio com a Calçada da
Carvalha.
A Câmara Municipal responsabiliza-se, através da coordenação do Serviço Municipal de
Protecção Civil, na cedência dos meios e recursos disponíveis, para qualquer tipo de
intervenção.
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3. AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL E ENTIDADES DE APOIO
Estão envolvidos neste PC os seguintes agentes de Proteção Civil:
▪

Serviço Municipal de Proteção Civil

▪

Bombeiros Voluntários de Mangualde;

▪

Guarda Nacional Republicana;

▪

Escuteiros

▪

Instituto Nacional de Emergência Médica*

*O Instituto Nacional de Emergência Médica, será ativado em caso de situações
declaradas de emergência Médica, prontamente comunicadas via 112 pelos Agentes de
Proteção Civil ou populares.

Entidades de Apoio:
▪

Câmara Municipal de Mangualde

4. MISSÃO DOS APC E ENTIDADES DE APOIO
4.1.

Serviço Municipal de Proteção Civil

▪

Elaborar e atualizar o Plano de Coordenação;

▪

Instalar o Posto de Coordenação;

▪

Mobiliza meios e recursos que venham a revelar-se necessários;

▪

Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e consequências dos
riscos que possam afetar a área do evento, em função da magnitude estimada e
do local previsível da sua ocorrência, promovendo cartografia, de modo a
prevenir, quando possível, a sua manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos
das suas consequências previsíveis;

▪

Apoiar logisticamente as operações de proteção civil e socorro e colocam à
disposição os equipamentos, de acordo com as necessidades.
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4.2.

Guarda Nacional Republicana

▪

Controla o tráfego antes da realização do evento;

▪

Assegura a manutenção da Lei e Ordem;

▪

Assegura e articula com o PC sempre que necessário.

4.3.
▪

Bombeiros Voluntários de Mangualde

Deslocam para o local os meios adequados para a prestação de socorro e
combate ao sinistro e procedem de acordo com as normas internas da estrutura
hierárquica e de comando;

▪

Solicitam a colaboração das Forças de Segurança;

▪

Assegura a articulação com o PC sempre que necessário;

▪

Assumem o comando das operações de socorro das vítimas, e de ataque ao
sinistro.

4.4.
▪

Câmara Municipal de Mangualde

Dinamizar reuniões entre o Serviço Municipal de Proteção Civil e Agentes de
Proteção Civil de forma a programar as ações previstas no presente plano;

▪

Assegurar o reforço de meios da Guarda Nacional Republicana, de modo a
garantir com eficácia a missão desenvolvida por esta entidade, nomeadamente a
ordem pública e a operacionalidade dos corredores de emergência;

▪

Assegurar o reforço de meios dos Bombeiros Voluntários, de modo a garantir com
eficácia o socorro,

▪

Obter das autoridades competentes as respetivas licenças de autorização e
contratualizar os seguros de responsabilidade civil;

▪

Apoiar, através da empresa de segurança privada, as forças de segurança nas
ações de proteção de bens e equipamentos em espaços públicos.
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5. EXECUAÇÃO DO PLANO
A direção política do presente plano especial de emergência, em caso de
desenvolvimento de operações de Proteção Civil, cabe ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde ou, em sua substituição, ao Vereador com o pelouro.
A coordenação Institucional responsável pela gestão da participação operacional cabe à
Comissão Municipal de Proteção Civil Mangualde.
A responsabilidade de atuação prioritária cabe a cada um dos Agentes de Proteção Civil
na sua área de competência.

5.1.

FASE DE EMERGÊNCIA

▪

Intervir imediatamente, em conformidade com as normas previstas neste Plano;

▪

Manter atualizado o mapa de meios e recursos disponíveis;

▪

Ativar os canais de comunicação internos e externos, tratar toda a informação
recebida e difundir para todos os agentes de Proteção Civil intervenientes, o
ponto de situação;

▪

Manter POSIT com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu;

▪

Ativar a estrutura de âmbito Distrital em função do agravamento da situação e
incapacidade de controlo da mesma;

▪

Intervir e colaborar nas operações em curso, nomeadamente, apoio e informação
às populações e potenciais atingidos; avaliação e registo de danos;

▪

Propor a ativação, parcial ou total, da Comissão Municipal de Proteção Civil, se
necessário, atuando de acordo com as normas do seu funcionamento.
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5.2.
▪

FASE DE REABILITAÇÃO

Promover as ações de avaliação de perdas e danos internos e externos e de
necessidade de reposição de meios e recursos utilizados;

▪

Colaborar nos esforços de recuperação e no levantamento das necessidades
logísticas com as outras entidades e organismos de suporte às ações a
desenvolver.

5.3.

COMANDO

Compete ao Comandante de Operações de Socorro (COS) assegurar o comando e
controlo das operações de proteção e socorro, incluindo uma nova localização para
montagem do Posto de Comando Operacional se necessário.
Se ativado o DIOPS, compete aos Bombeiros Voluntários da área, assegurar
permanentemente o cumprimento das determinações e o acionamento das medidas
operacionais, com o objetivo de minimizar a perda de vidas, bens e danos materias.
Compete ao mais graduado do Corpo de Bombeiros Voluntários, assegurar o Comando
das Operações de Socorro (Operações Safety), sem prejuízo de uma primeira
intervenção de outro Agente de Proteção Civil.
Se assim existir a necessidade de ativação da Comissão Municipal de Proteção Civil, esta
garante que as entidades que dela fazem parte, a nível municipal e no âmbito das suas
competências, acionem os meios necessários ao desenvolvimento das operações de
Proteção Civil.
Dependendo da dimensão da ocorrência, efetiva ou estimada, o Comando das
Operações de Proteção Civil, poderá passar para um patamar superior e ser gerida pelo
Comandante Distrital de Operações de Socorro do Distrital (CODIS)
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6. ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO E CORREDORES DE EVACUAÇÃO
De modo a assegurar a segurança de pessoas e bens, bem como facilitar a intervenção
de meios de proteção e socorro serão efetuadas alterações ao trânsito da
responsabilidade da Câmara Municipal, com o apoio da Guarda Nacional Republicana.
▪

Largo das Escolas;

▪

Rua da Saudade;

▪

Rua 25 de Abril;

▪

Rua do Correio;

▪

Calçada do Viriato;

▪

Calçada da Carvalha.

Anexo 2 - Alterações Ao Trânsito

7. ZONA DE CONCENTRAÇÃO E RESERVA DE MEIOS
RUA DOS CORREIOS
É uma área de fácil acessibilidade, situada nas proximidades do evento, para serviço das
ambulâncias, parqueamento de viaturas dos Agentes de Proteção Civil e concentração
de meios.
Em alternativa, o Posto de Coordenação do SMPC ficará localizado no edifico da Câmara
Municipal de Mangualde.
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8. CARACTERIZAÇÃO DO RISCO
Um evento desta natureza implica necessariamente alguns riscos, nomeadamente o risco
de incêndio ou explosões nas estruturas de comércio ambulante, na área alimentar.
Situações reveladoras de preocupação são:
▪

Incêndio na área envolvente ao evento, ameaça de bomba (atos de índole
terrorista), riscos naturais e outros distúrbios que possam causar situações de
pânico devido a grande concentração de pessoas;

▪

Problemas em estruturas de divertimento público; acidentes/bloqueios nos
parques de estacionamento;

▪

Falha de corrente elétrica que origine um “apagão”;

▪

Situações no âmbito da saúde pública como por exemplo, intoxicações
alimentares.

9. SETORIZAÇÃO
Com o objetivo de facilitar a gestão de emergência, o recinto do evento foi seccionado
em 2 zonas setoriais:
1. “Setor Alpha” – LARGO DAS ESCOLAS e RUA 25 DE ABRIL
Palco de Espetáculos Principal e zona envolvente, considerada, devido à elevada
concentração de pessoas, de Risco Elevado durante todos os dias do evento.
2. “Setor Bravo” – LARGO DO ROSSIO
Zona de Restauração e comércio, que pela concentração e circulação
permanente de pessoas, considera-se local de Risco Moderado.

Anexo 3 - Setorização
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10. CENÁRIOS
As

hipóteses

assumidas,

para

efeitos

deste

plano,

são

a

ocorrência

de

acidentes/incidentes graves passíveis de afetarem o normal funcionamento das
atividades previstas na festa, podendo provocar danos humanos e/ou materiais.

▪

Hipótese 1

Ocorrência em áreas perfeitamente delimitadas e de reduzida dimensão. Os Agentes de
Proteção Civil, nomeadamente as estruturas operacionais de 1ª intervenção, encontramse em condições de promover a sua gestão.

▪

Hipótese 2

Ocorrência circunscrita a zona ou zonas delimitadas, mas implicando perigo e ameaça
para pessoas e bens, obrigando à eventual evacuação de pessoas, cortes sectoriais de
vias de acesso e abertura de corredores de emergência. Implica eventuais reforços de
meios para as operações de emergência.

▪

Hipótese 3

Ocorrência declarada e generalizada afetando pessoas, bens e ambiente, implicando o
corte de acessos rodoviários, a evacuação de participantes e/ou espectadores, a
definição de corredores de emergência e a identificação de prioridades em termos do
combate ao sinistro. Implica ações conjuntas entre várias entidades e ainda a
necessidade de reforço com meios externos ao município, para apoio e ajuda nas
operações de emergência. A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) é ativada
total ou parcialmente, podendo a coordenação geral passar para os escalões superiores
de Proteção Civil
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11. COMUNICAÇÕES
Para dar cumprimento ao disposto no presente plano as comunicações serão efetuadas
através da rede tática entre os bombeiros e destes para o Comando Distrital de
Operações de Socorro e ainda através das redes ativas da Autoridade Nacional de
Protecção Civil entre o Comando Distrital de Operações de Socorro e o Comando
Nacional de Operações de Socorro.
Coordenação: COS e SMPC
Comando operações de segurança: GNR
Comando operações de socorro e salvamento: Corpo de Bombeiros Voluntários de
Mangualde, responsável pelo socorro no evento.
Transmissões: Em caso de emergência, será utilizada a rede SIRESP em CM PC OP2
MGL nas comunicações Internas (no TO da emergência) pelos Agentes de Proteção Civil,
sendo a comunicação do TO para o CDOS em SIRESP PC CDOS 02 VS pelo COS
presente no local.

Anexo 7 – Diagrama de Comunicações
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PARTE III – GESTÃO DE INFORMAÇÃO
1. RELATÓRIO DE SITUAÇÃO
No final do evento, o responsável pelo PCE, devera elaborar um relatório final, após
debriefing com os APC e entidades intervenientes no presente plano.

2. INFORMAÇÃO PÚBLICA
Em caso de ocorrência de um incidente de elevada escala, a informação que deverá ser
transmitida, terá de ser adequada e compreendida por todos.
O PC, através do Gabinete de Imprensa da CMM, deverá ser responsável pela gestão da
informação pública em situações em que a ocorrência ainda é gerida através dos
procedimentos estabelecidos no PC.
Caso a situação evolua desfavoravelmente, deverá ser ativada a CMPC, sendo os
procedimentos de informação pública assegurados pelas entidades referidas no PMEPC.
A informação a transmitir deverá ser a seguinte:
1. As áreas dos percursos que foram afetadas e as que estão interditas;
2. Os locais para onde foram transportadas as vítimas;
3. Os locais para onde foram evacuados os participantes/visitantes;
4. Medidas de autoproteção;
5. Zonas de Concentração Local, onde deverá ser feito o registo de todos os
indivíduos que nelas se encontrem.
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PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
1. LISTA DE CONTACTOS
ENTIDADE

CONTACTO

Presidente da Câmara

964 451 014

Vereador da PC

925 785 586

SMPC

925 785 546 / 964 450 847

Câmara Municipal de Mangualde

232 619 880

Bombeiros Voluntários de Mangualde

232 619 610

GNR (Posto Territorial de Mangualde)

232 619 880

Coordenador do Posto de Coordenação do
Evento
Coordenador Adjunto do Posto de Coordenação
do Evento
Coordenador do Evento

925 785 546
964 450 847
963 409 895

2. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PLANO
▪

Comando Distrital de Operações de Viseu;

▪

Guarda Nacional Republicana (Posto Territorial de Mangualde);

▪

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mangualde;

▪

Instituto Nacional de Emergência Médica;

▪

Autoridade de Saúde;

▪

Empresa de Segurança Privada;

▪

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Mangualde;

▪

Posto Turismo da Câmara Municipal de Mangualde.
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3. LEGISLAÇÃO
Para a elaboração do Plano de Coordenação Festival Liberdade, considerou-se a
seguinte legislação:
▪

Diretiva Relativa aos Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração e
Operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil (Resolução nº
30/2015, de 7 de maio);

▪

Enquadramento institucional e Operacional da Proteção Civil no âmbito
Municipal (Lei nº 44/2019, de 1 de abril);

▪

Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (Decreto-Lei nº
134/2006, de 25 de julho) com as alterações introduzidas pelos Dec. Lei nº
144/2011, de 30 de novembro e nº 72/2013, de 31 de maio;

▪

Lei de Bases da Proteção Civil (Lei nº 45/2019, de 1 de abril);

▪

Caderno Técnico PROCIV 19 (Manual de Apoio à Elaboração de Planos de
Coordenação para Eventos de Nível Municipal);

▪

Despacho nº 3551/2015, de 13 de janeiro, Presidente ANPC, Sistema de Gestão
de Operações (SGO).
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4. LISTA DE SIGLAS
AA - Área de Atuação
ABSC - Ambulância de Socorro
ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil
APC- Agentes de Protecção Civil
BVM - Bombeiros Voluntários de Mangualde
CB - Corpo de Bombeiros
CDOS - Comando Distrital de Operações de Socorro
CMM - Câmara Municipal de Mangualde
CODIS - Comandante Operacional Distrital
CMPC – Coordenador Municipal de Proteção Civil
CS - Centro de Saúde
CE- Corredor de Evacuação
ECIN - Equipa de Combate a Incêndios
GNR - Guarda Nacional Republicana
PC - Posto de Coordenação
ROB - Rede Operacional de Bombeiros
SALOC - Sala de Operações e Comunicações (CDOS)
SMPC- Serviço Municipal de Proteção Civil
SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal
TO - Teatro de Operações
ZCR - Zona de Concentração e Reserva
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ANEXOS
Anexo 1 - Delimitação do Espaço e Áreas Envolventes
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Anexo 2 – Alterações e Corte de Trânsito
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Anexo 3 - Setorização
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Anexo 4 – Corredores de Emergência
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Anexo 5 – Corredores de Evacuação
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Anexo 6 – Setor AlPHA
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Anexo 7 – Enquadramento Geral TO
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Anexo 7 – Diagrama de Comunicações

Posto de Coordenação
Canal SIRESP - CM PC OP2 MGL Rede Interna
Para Comunicação com CDOS será sempre
utilizado Canal Siresp em PC CDOS 02 VS pelo
COS no local.

CDOS VISEU

Rede de Coordenação
TO

COS

SIRESP – VISEU OP
PC MAN XX VS
Mais Favorável

CHEFE DE EQUIPA

Rede de Comando
ROB – Canal Mais
Favorável
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Anexo 8 - Relatório de Ocorrência
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Anexo 9 - Cartaz
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