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Parte I - Descrição e Caracterização do Evento 

 

1. Descrição do Evento  

 

 De 6 de dezembro a 12 de janeiro, o Largo da Fonte volta a acolher o evento 

‘Sabugal Presépio’, através do qual o Município do Sabugal convida residentes e 

visitantes a deixarem-se envolver pelo espírito natalício e a surpreenderem os 

sentidos com a recriação do Presépio de Belém. 

 Esta recriação de cenas bíblicas, que ocupa cerca de 1.100 m², desde a chegada 

dos reis magos à cidade de Belém, a gruta do nascimento de Jesus, entre outros 

cenários, é construída a uma escala em que os visitantes se sentem como parte 

integrante do mesmo. 

 A cerimónia de inauguração do ‘Sabugal Presépio’ está marcada para o dia 6 de 

dezembro, sexta-feira, pelas 17 horas, com um concerto ‘GoGospel’ e arruada 

com o Grupo de Bombos ‘Os Grifos’. Também nesse dia a cidade se ilumina e se 

inaugura a exposição de presépios feitos a partir de paletes de madeira, uma 

mostra de trabalhos realizados pela Comunidade Escolar e IPSS’s do concelho, 

intitulada ‘Natal em Beleza, Preserva a Natureza’, na Rua 5 de Outubro. 

 O ‘Sabugal Presépio’ é também palco de um ‘Mercadinho de Natal’ que abre, 

igualmente, portas no dia 6 de dezembro, uma montra para exposição e venda 

de produtos e de artesanato local. 

 A pensar nos mais novos, durante os fins de semana, das 15 às 18 horas, o 

‘Sabugal Presépio’ apresenta um espaço encantado cheio de magia e fantasia a 

pensar nos mais pequenos, o ‘Bosque dos Elfos’. A ‘Hora do Conto’ está marcada 

para todas as sextas-feiras, entre as 15 e as 16 horas, em que os alunos da 
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Universidade Sénior do Sabugal vão partilhar histórias de Natal recheadas de 

bons ensinamentos. 

 O programa de animação vai contar, ainda, com várias iniciativas no sapatinho 

para toda a família, nomeadamente, no dia 7 de dezembro, teatro, circo e 

comédia com Pedro Charneca, e demonstração de hip-hop. Para domingo, dia 8, 

há magia com ‘Zé Mágico’ e atuação do Grupo de Concertinas da Sequeira 

‘Pux’ó Fole’. 

 No dia 14, sábado, entre as 11 e as 20 horas, destaque para a transmissão em 

direto do programa da RTP ‘Aqui Portugal’ a partir do ‘Sabugal Presépio’. 

Também para este dia está marcado o concerto de Natal, pela Escola de Música 

do Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral – Belmonte/Polo do Ensino 

Articulado do Sabugal, no Auditório Municipal. No dia seguinte, domingo, é a vez 

do Rancho do Sabugal (Grupo Etnográfico do Sabugal) e da Sociedade 

Filarmónica Bendadense atuarem no ‘Sabugal Presépio’.  

 No dia 21 de dezembro, os visitantes vão poder assistir ao concerto com a 

Orquestra de Foles – Associação de Gaita-de-Foles e à peça ‘Se Acabasse o 

Natal…’, pelo Grupo de Teatro Anel de Pedra. O 9.º Passeio de Natal – BTT/Trail 

do Clube Terras do Côa, a magia com ‘Zé Mágico’ e o showcooking com Pedro 

Jorge (MasterChef Júnior – TVI) estão marcados para dia 22 de dezembro.  

 No dia 24, terça-feira, teremos a tradicional fogueira de Natal, numa 

organização da União de Freguesias do Sabugal e Aldeia de Sto. António, e no 

dia 25 concerto com ‘The Undercovers’. Passeio de burro, pela JMAL – 

Atividades Turísticas, nas tardes do dia 27 e 29. O showcooking com ‘Tia Cátia’ 

(Chef Cátia Goarmon – ‘Os Segredos da Tia Cátia’ 24 Kitchen / MasterChef 

Portugal – TVI) decorre no dia 28, ao qual se segue a atuação do Grupo de 

Cavaquinhos da Bendada.  
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 No último domingo do ano, volta a haver magia com ‘Zé Mágico’ e concerto com 

o Grupo Mozart. Para brindar ao novo ano, a Rua 5 de Outubro vai ser palco de 

uma festa de Passagem de Ano, com muita animação (‘Prós & Contras’, 

Espetáculo de Fogo de Artifício, DJ Francisco Cunha, DJ Kendown e DJ Stay).  

 Em janeiro, de realçar a presença do Rancho de Sortelha (Associação Etnográfica 

de Sortelha), no dia 4, ‘Banda às Riscas’ e Demonstração de Judo (Associação de 

Modalidades Desportivas Amadoras do Sabugal), no dia 5, e Grupo de 

Cavaquinhos da Póvoa do Mileu (Centro Social da Póvoa do Mileu), no dia 11. O 

‘Sabugal Presépio’ culmina com um concerto pela Escola de Música do Centro 

de Cultura Pedro Álvares Cabral – Belmonte/Polo do Ensino Articulado do 

Sabugal, no dia 12. 

 

1.1 Caracterização do Evento  

 

O Plano de Coordenação do Sabugal Presépio 2019 para o Concelho de sabugal, é um 

instrumento que o Serviço Municipal de Proteção Civil passa a dispor para o 

desencadeamento de operações de proteção civil, com vista a possibilitar uma unidade 

de direção e controlo, para a coordenação das ações a desenvolver e gestão de meios e 

recursos mobilizáveis, face a um acidente grave, catástrofe ou calamidade, tendo em 

vista minimizar os prejuízos e perdas de vida e restabelecimento da normalidade (Mapa 

1). 

Um plano de coordenação de eventos destina-se a complementar os planos de 

emergência de carácter geral (que preveem o inventário e normas de mobilização dos 

diversos meios e recursos gerais disponíveis em cada âmbito territorial e administrativo), 

incorporando os aspetos específicos de certos riscos de acidentes graves ou catástrofes, 

das vulnerabilidades das populações, das medidas de proteção e as entidades e meios 
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concretos em função da área territorial passível de ser afetada pela fonte de perigo para a 

qual o plano é preparado. 

 

O Diretor do Plano é o Presidente da Câmara, ou nas suas faltas e impedimentos o 

Vereador com o pelouro da proteção civil.  

O Plano de Coordenação do Sabugal Presépio 2019 tem como principais objetivos:  

 Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios 

indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou 

catástrofe;  

 Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, 

serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil;  

 Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver;  

 Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e 

rapidez de intervenção das entidades intervenientes;  

 Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou 

catástrofe;  

 Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes 

graves ou catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições 

mínimas de normalidade; 

 Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente 

e coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num determinado 

território, sempre que a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique;  

 Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e 

de prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes;  

 Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo 

em vista a sua preparação, a adoção de uma cultura de autoproteção e o 

entrosamento na estrutura de resposta à emergência. 
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2. Antecedentes / Historial do Evento  
 

O Sabugal Presépio cuja origem foi no ano 2012, é anualmente o ponto alto da época 

natalícia e de animação desta cidade. 

 

Historial Visitantes 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

S. registo S. registo S. registo S. registo S. registo S. registo 45.235 

        
Historial Ocorrências 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Feridos leves 0 0 0 0 1 0 1 
Feridos graves 0 0 0 0 0 0 0 
Mortos 0 0 0 0 0 0 0 

        
Entidades 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

APC SMPC SMPC SMPC SMPC SMPC SMPC SMPC 
GNR Sabugal GNR GNR GNR GNR GNR GNR GNR 
C. Bombeiros CB CB CB CB CB CB CB 

 

 

Parte II – Organização da Resposta 

 

1. Missão do Posto de Coordenação de Eventos 

 

O Posto de Coordenação do Evento será constituído por três elementos que terão a 

responsabilidade de: 

 

a) Efetuar o acompanhamento do evento em estreita articulação com os diferentes 

agentes de Proteção Civil; 
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b) Estabelecer uma matriz constituída por recursos humanos e equipamentos de resposta 

operacional pertencentes aos APC e estruturas, capaz de responder com eficácia às 

ocorrências no domínio de proteção e socorro; 

c) Coordenar a comunicação e informação pelos APC, entidades intervenientes e restantes 

colaboradores. 

 

Nome Função Função do Evento 

Alberto Barata Coordenador Municipal de 
Proteção Civil 

Coordenador do Posto de 
Coordenação do evento 

Telmo Robalo Adjunto dos Bombeiros 
Voluntários do Sabugal 

Coordenador adjunto do 
Posto de Coordenação do 

evento 

Laura Alves 
Técnica Superior do Município 
do Sabugal, responsável pela 

elaboração do evento 
Coordenador do evento  

 

Toda e qualquer informação necessária ao Presidente e Vereador da Câmara Municipal de 

Sabugal com a tutela da Proteção Civil Municipal, será transmitida pelo coordenador do 

PCE - COM. 

 

2. APC e Entidades de Apoio Envolvidas no PCE  

 

2.1 Agentes de Proteção Civil  

 

Bombeiros Voluntários de Sabugal e Soito;  

Guarda Nacional Republicana de Sabugal;  

Centro de Saúde de Sabugal. 
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2.2 Entidade Organizadora 

 

Câmara Municipal de Sabugal. 

 

 

3. Articulação e Atuação dos APC e Entidade Organizadora  

 

3.1 Missão das Estruturas Autárquicas  

 

Câmara Municipal de sabugal – Secção Transportes  

a) Disponibiliza os meios materiais e humanos necessários;  

b) Reforça o acompanhamento da situação, em permanente articulação com o COM;  

c) Apoia na evacuação e transporte de pessoas, em estreita coordenação com o PCE. 

 

SMPC - Gabinete de Proteção Civil  

a) Assegura o funcionamento de todos os organismos municipais do seu âmbito, bem 

como centraliza, trata e divulga toda a informação recebida na proteção civil municipal;  

b) Em situação de acidente grave propõem o acionamento imediato da Comissão 

Municipal de Proteção Civil, para coordenar e acompanhar as ações de gestão de 

emergência;  

c) Promove a identificação de infraestruturas nomeadamente viárias, para prevenção e 

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

de proteção e socorro;  

d) Apoia logisticamente as operações de proteção civil e socorro e colocam à disposição 

os equipamentos, de acordo com as necessidades. 
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3.2 Missão dos Agentes de Proteção Civil  
 

Guarda Nacional Republicana  

a) Controla o tráfego antes da realização do evento; 

b) Assegura a manutenção da Lei e Ordem;  

c) Assegura e articula com o PCE sempre que necessário. 

 

Bombeiros Voluntários de Sabugal e Soito  

a) Estabelece um dispositivo, no domínio da proteção e socorro adequado a esta 

operação;  

b) Desenvolve as ações para uma rápida intervenção, visando uma célere reposição das 

condições de normalidade;  

c) Assegura a articulação com o PCE sempre que necessário;  

d) Posicionamento e Reposicionamento dos meios nos respetivos sectores das 

diferentes provas. 

 

Centro de Saúde de Sabugal  

a) Apoia os meios de socorro (Cooperações de Bombeiros), na prestação de socorro às 

vítimas e comunica para as Unidades Hospitalar mais próximas a transferi-las;  

b) Assegura e articula com o PCE sempre que necessário, as ações que considere 

adequadas. 

 

3.3 Missão das Estruturas de Comando Operacional  
 

Coordenador Municipal de Proteção Civil de Sabugal 

a) Acompanha permanentemente as operações de proteção e socorro, comparecendo 

no local do sinistro sempre que as circunstâncias o aconselhem;  
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b) Coordena as operações de socorro quando a dimensão do sinistro requerer o 

emprego de meios de mais de um CB;  

c) Articula com os diversos APC de âmbito municipal, a coordenação dos meios que 

venham a ser necessários empenhar no desenvolver das operações;  

d) Sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional do Presidente da Câmara e/ ou 

Vereador, mantém permanente ligação de articulação operacional com o CODIS sendo 

responsável operacionalmente por todo o dispositivo empenhado;  

e) Fornece em exclusivo aos órgãos de comunicação social a informação oficial sobre a 

ocorrência, limitando-se à informação das operações de proteção e socorro, sendo as 

informações de âmbito policial da exclusiva competência das FSS com responsabilidade 

na área da ocorrência. 

 

Comandante das Operações de Socorro (COS)  

A função de COS é assumida pelo elemento mais graduado do Corpo de Bombeiros de 

Sabugal /Soito, ali presente de serviço. 

 

3.4. Missão da Coordenadora do Evento 
 

A Coordenador do Evento tem o dever de colaborar na prossecução dos fins da proteção 

civil. Observando as disposições preventivas das leis e regulamentos, acatando ordens, 

instruções e conselhos dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna e pela 

proteção civil e satisfazendo prontamente as solicitações que justificadamente lhe sejam 

feitas pelas entidades competentes. 
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Parte III - Operações de Proteção Civil  

 

1. Orientações e Instruções Gerais  

 

Os procedimentos a adotar entre os intervenientes nas ações de proteção e socorro, 

designados no presente plano, deverão observar o seguinte:  

a) Considerando a visibilidade que as FSS têm numa manobra de socorro, 

essencialmente em eventos, evidencia-se como importância extrema o cumprimento 

das Normas de Segurança, preconizadas pela entidade responsável;  

b) O Bom Senso deverá imperar entre todos os APC destacados e com funções no 

evento, tal como na boa articulação, disciplina e respeito;  

c) Considerar o planeamento como instrumento de apoio à decisão, flexível, e de 

responsabilidade transversal;  

d) Coordenar o planeamento e a resposta de proteção e socorro, em estreita ligação 

com os APC e demais serviços da autarquia no que respeita ao apoio logístico;  

e) Planear e operacionalizar um dispositivo de socorro e assistência fortalecendo a 

capacidade de intervenção no que respeita a:  

- Socorro diferenciado na área de emergência pré-hospitalar e 

desencarceramento;  

- Evacuações primárias e secundárias;  

- Socorro em situações incaracterísticas.  
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2. Segurança Contra Incêndio  

 

Caracterização do Evento: Evento ao ar livre com 1000 pessoas  

 Utilização -Tipo VI “Espetáculo e Reuniões Públicas”, de acordo com o Quadro V, 

do anexo III, do Decreto – Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro.  

 

Categoria de Risco:  

 2.ª Categoria de Risco: Efetivo inferior a 15000 pessoas.  

 

 

3. Postos Médicos e Transportes de Vítimas  

 

Durante o decorrer do evento não existe nenhum Posto Médico Avançado.  

As ambulâncias têm como missão o transporte das vítimas para a unidade hospitalar de 

referência, indicada pelo CODU. 

 

 

4. Alterações ao Trânsito  

 

De modo a assegurar a segurança de pessoas e bens, bem como facilitar a intervenção 

de meios de proteção e socorro, as seguintes artérias do município estarão circunscritas 

ao trânsito, nas seguintes Ruas:  

 

 6 dezembro de 2019 a 12 janeiro de 2020, zona do Largo da Fonte, Rua do Largo 

da Fonte e Travessa da Escola e parcialmente a 5 de Outubro (Mapa 2). 
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Os residentes estão autorizados a entrar e sair desta área.  

Durante este período é permitida a venda ambulante em locais previamente identificados, 

o que poderá gerar algum conflito na circulação de pessoas e veículos em certas horas do 

dia, sendo por isso necessário ter este aspeto em conta. 

 

 

5. Setorização  

 

A setorização do evento terá a descrição dos vários períodos críticos ao longo da festa.  

 

O Maior Presépio Natural… 

Uma recriação do Presépio de Belém, com uma ocupação de cerca de 1.100 m², onde 

estão a ser usados elementos recolhidos na natureza, como troncos de castanheiros 

(mais de 500 toneladas), heras e musgos, entre outros, que servirão de base à 

construção efetuada a uma escala em que os visitantes têm a perceção de fazer parte 

do Presépio, como sendo elementos ou personagens do mesmo. 9h>23h 

 

Mercadinho de Natal / Pista de Gelo Ecológica 

Dias úteis dezembro – 14h30 às 19h 

Fins de semana – 10h30 às 19h 

Dias 24 e 31 dezembro – 10h30 às 16h 

Dias 25 dezembro e 1 janeiro – 15h às19h 

Dias úteis janeiro – 14h30 às 18h 

 

Bosque do Elfos 

Bosque encantado cheio de magia e fantasia, com animação infantil para os mais 

pequenos na Casa dos Elfos e no Globo de Neve, entre outras brincadeiras. 
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Todos os fins de semana – 6, 20, 23 a 27 e 30 dezembro a 1 janeiros – 15h às 18h 

 

A Hora do Conto  

Os Contos de Natal são sempre histórias recheadas de bons ensinamentos, magia e 

alegria. É essa a emoção que os Alunos da Universidade Sénior do Sabugal pretendem 

transmitir.  

Todas as sextas-feiras – 15h às 16h 

 

Exposição – “Natal em Beleza Preserva a Natureza” 

Exposição de Presépios reciclados feitos a partir de paletes de madeira, elaborados por 

IPPS’s e Escolas do concelho. Rua 5 de Outubro 

 

5.1 Diariamente 

6 dez - Sexta-feira 

 17h – Inauguração Do “Sabugal Presépio 2019” 

18h - Concerto Gogospel 

19h – arruada com Grupo de Bombos ”Os Grifos” 

7 dez - Sábado 

 15h – Teatro Circo Comédia/Animação de Rua – Pedro Charneca 

16H – Demonstração de Hip-Hop 

8 dez -Domingo 

15h30 – Magia com Zé Mágico/Animação de Rua  

16h – “Pux” Ó Fole”/Animação de Rua 

17h – Grupo de Concertinas da Sequeira 

14 dez – Sábado 

11h às 20h “Aqui Portugal” Programa em direto RTP e RTP Internacional 
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21h – Concerto de Natal/Auditório Municipal – Escola de Música C.C. Pedro 

Álvares Cabral – Belmonte com Polo de ensino articulado do Sabugal 

15 dez -Domingo 

15h – Rancho do Sabugal/Grupo Etnográfico do Sabugal 

16h – Sociedade Filarmónica Bendadense 

21 dez – Sábado 

15h – Orquestra de Foles / Animação de Rua – Associação Gaita de Foles 

16h – Teatro – “Se Acabasse o Natal” – Grupo de teatro Anel de Pedra 

22 dez -Domingo 

8h30 – 9º Passeio de Natal – BTT/Trail – Clube Terras Do Côa 

15h30 – Mágia “Zé Mágico”/ Animação de Rua 

16h – Showcoohing com Pedro Jorge – Masterchef Júnior - TVI 

24 dez – Terça feira  

16h30 – Fogueira de natal com Animação 

Organização União de Freguesias Sabugal e Ald. Santo António 

25 dez – Quarta feira 

16h30 – Concerto “The Undercovers” 

27 dez – Sexta Feira 

16h – Passeio de Burro/Animação de Rua 

JMAL – Atividades Turísticas 

28 dez – Sábado 

16h - Showcoohing com Tia Cátia Goarmon 

“Os Segredos da Tia Cátia – 24 Kitchen/Masterchef Portugal - TVI 

17h – Grupo de Cavaquinhos da Bendada 

29 dez -Domingo 

15h – Passeio de Burro/Animação de Rua 

JMAL – Atividades Turísticas 
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15h30 - Mágia “Zé Mágico”/ Animação de Rua 

16h – Concerto “Coro Mozart” 

31 dez – Terça feira 

Rua 5 de Outubro 

 23h – Passagem de Ano 2019/2020 

 Concerto “Prós &Contras” 

00.00h – Espetáculo de Fogo de Artificio e outros Artefactos Pirotécnicos 

DJ Francisco Cunha, DJ Kendown., DJ Stay 

04 jan – Sábado 

15h – Rancho de Sortelha 

 Associação Etnográfica de sortelha 

05 jan -Domingo 

 15h30 – Banda às Riscas/Animação de Rua 

 16h – Demonstração de Judo 

 Associação de Modalidade Desportiva Amadoras do Sabugal 

11 jan – Sábado 

15h – Grupo de Cavaquinhos da Póvoa do Mileu 

Centro Social da Póvoa do Mileu 

12 jan -Domingo 

15h – Concerto de Encerramento do “Sabugal Presépio 2019” 

Escola de Música C.C. Pedro Álvares Cabral – Belmonte com Polo de ensino 

articulado do Sabugal 

 

6. Comando  

 

Durante a execução do presente plano, em caso de ocorrência compete ao COS assegurar o 

comando e controlo das operações de socorro e proteção.  
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O COS será o chefe da primeira equipa a chegar ao local, evoluindo esta posição sempre 

que um elemento mais graduado chegue ao TO.  

O desenvolvimento da situação inicia-se com a avaliação da situação, o reconhecimento do 

local e da situação, recolhendo o máximo de informação e a tomada de decisão, face ao 

desenvolvimento e organização do TO, assim como verificar a necessidade de meios de 

reforço ou meios especializados e posteriormente a avaliação permanente da situação 

efetuada pelo COS de acordo com a seguinte informação:  

a) Local e situação de ocorrência;  

b) Terreno, nomeadamente o relevo e infraestruturas;  

d) Previsões de potenciais danos;  

e) Risco imediato para pessoas;  

f) Organização implementada no teatro de operações;  

g) Capacidade dos meios técnicos e humanos no local;  

h) Ocorrências em simultâneo na mesma área. 

 

7. Administração Logística  

 

A Câmara Municipal assume a competência institucional por:  

- Colocar grades / baias onde necessário;  

- Disponibilizar todos os meios e recursos necessários;  

- Disponibilizar todo o apoio logístico à festa. 

 

8. Comunicações 

 

Em situação de sinistro e acionada a emergência através da linha do 112, os APC ligados à 

ocorrência serão ativados pela via do Sistema Integrado de Comunicações e Gestão de 
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Alertas, do SIRESP, sendo que o COS a assumir o TO reforçará as comunicações, caso 

justificado, conforme o seguinte diagrama de comunicações: 

 

 

Cos 
Frequência: PC CDOS 01 GD 

Ocorrência de Sinistro 

Corpo de Bombeiros (CB) 

 

112 / CODU 

Meios Recursos no 
Teatro Operações (TO) 

 

117/CDOS 

Coordenador Eventos 
Telefone: 966482048 

BVSabugal  
Frequência: PC MAN 02 GD 
BVSoito 
Frequência: PC MAN 19 GD 
GNR 
Frequência: Rede SIRESP 
SMPC 
Frequência: Rede SIRESP 
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Parte IV - 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 (Anexo).  

 

2. Informação Pública  

 

Em caso de ocorrência de um incidente de elevada escala, a informação que deverá ser 

transmitida, terá que ser adequada e compreendida por todos.  

O PCE, através do Gabinete de Imprensa da CMS, 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 V - Informação Complementar  

 

1. Conceitos e Definições  

 

 Acidente - um acidente é um acontecimento indesejado que causa danos 

materiais ou ferimentos em pessoas. 

 Acidente Grave – um acidente grave é um acontecimento repentino e 

imprevisto, tem efeitos limitados no tempo e no espaço e é suscetível de atingir 

pessoas, bens e ambiente. 

 Incidente - um incidente é um acontecimento indesejado que poderia ter 

causado danos ou ferimentos. 

 Perigo - em Segurança, perigo é normalmente considerado como sendo a causa 

possível de um acidente.  

 Risco - são várias as definições de risco normalmente usadas. É corrente aceitar-

se a definição de risco como sendo a probabilidade de acontecimentos 

indesejáveis ocorrerem durante um dado período de tempo, em consequência 

de um acontecimento perigoso. Na avaliação de riscos é usual considerar-se o 

risco como sendo o produto da probabilidade de falha, pela gravidade das 

consequências dessa falha. 

 Contingência - situação ou acontecimento possível, mas pouco provável, em que 

o equipamento em exploração, por razões imprevistas, fica fora de serviço, 

exigindo uma resposta de recurso para manter ou repor o fornecimento de 

produtos ou serviços. 

 Crise - uma crise surge quando um acontecimento anómalo, de origem interna 

ou externa, envolve a organização numa situação de perturbação eminente ou 

consumada que, refletida na opinião pública sob a forma de rumor, boato, 
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pânico ou descredibilização de imagem, produtos ou serviços, carecem de 

intervenção adequada, oportuna e coordenada. 

 Emergência - situação resultante de acidente grave, desastre ou outro tipo de 

ameaça, que possa colocar em risco a segurança das pessoas, instalações ou do 

meio ambiente, e que exige ação ou auxílio imediato. 

 Desastre - é um acontecimento súbito quase sempre imprevisível, com vítimas e 

danos materiais avultados, que afeta gravemente a segurança das pessoas, as 

condições de vida e o tecido socioeconómico.  

 Calamidade - é um acontecimento ou uma série de acontecimentos, em regra 

previsíveis, com efeitos prolongados no tempo e no espaço, que tem elevados 

prejuízos materiais e humanos e afeta intensamente as condições de vida e o 

tecido socioeconómico em áreas extensas do território. 

 

2. Lista de Contactos  

 

Nome Entidade Contato 

António Robalo Presidente - CMS 963935155 

Vitor Proença Vice-Presidente - CMS 961618972 

Alberto Barata COM - CMS 962501106 

Laura Alves Coordenador da Evento - CMS 961013552 

Telmo Robalo BVSabugal – Adj. Comando 965406187 

Nuno Mendonça  BVSoito - Comandante 964704875 

Comandante de Posto GNR Sabugal - Comandante 961195205 
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3. Lista de Siglas e Acrónimos do PCE 

 

AA - Área de Atuação  

ABTD - Ambulância de Transporte  

ABSC - Ambulância de Socorro  

ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil  

BVSab - Bombeiros Voluntários de Sabugal 

BVSoi - Bombeiros Voluntários de Soito 

CB - Corpo de Bombeiros  

CDOS - Comando Distrital de Operações de Socorro  

CMS - Câmara Municipal de Sabugal 

CODIS - Comandante Operacional Distrital  

COM - Comandante Operacional Municipal  

CS - Centro de Saúde  

ECIN - Equipa de Combate a Incêndios  

GNR - Guarda Nacional Republicana  

NEP - Norma de Execução Permanente  

NOP - Normas Operacionais Permanentes  

ORDOP - Ordem de Operações  

PC - Posto de Comando  

ROB - Rede Operacional de Bombeiros  

SALOC - Sala de Operações e Comunicações (CDOS) 

SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal  

TO - Teatro de Operações  

VCOT - Veículo de Comando Operacional Tático  

VFCI - Veículo Florestal Combate a Incêndios 

 



   
 

Plano de Coordenação de Eventos 
 “Sabugal Presépio 2019” 
 

 

26 
 

4. Referências Legislativas 

 

1. Lei nº 27/2006, de 3 de julho, Lei de Bases da Proteção Civil (LBPC), com as 

alterações introduzidas pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de setembro e pela 

Lei nº 80/2015, de 3 de Agosto; 

2. Lei 32/2007, de 13 de agosto, Regime Jurídico das Associações Humanitárias de 

Bombeiros; 

3. Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, com as alterações introduzidas pelos Dec. 

Lei nº 114/2011, de 30 de novembro e pelo Dec. Lei nº 44/2019, de 1 abril, 

Organização dos Serviços Municipais Proteção Civil; 

4. Resolução do Conselho de Ministros nº 65/2006, de 26 de maio, Plano Nacional 

de Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI); 

5. Decreto Lei nº 124/2006, de 28 de junho, com as alterações introduzidas pelos 

Dec. Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro, nº 114/2011, de 30 de novembro e nº 

83/2014, de 23 de maio, Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios 

(SNDFCI); 

6. Decreto Lei 134/2006, de 25 de julho, Sistema Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro (SIOPS), comas alterações introduzidas pelos Dec. Lei nº 

144/2011, de 30 de novembro e nº 72/2013, de 31 de maio; 

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

Portugueses, comas alterações introduzidas pelo Dec. Lei nº 249/2012, de 21 de 

novembro; 

8. Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho, Regime Jurídico dos Corpos de 

Bombeiros (CB), com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei nº 248/2012, de 

21 de novembro; 

9. Portaria nº 1358/2007, de 15 de outubro, Equipas de Intervenção Permanente 

(EIP); 
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10. Portaria n.º 35/2009, de 16 de janeiro, define o Dispositivo Integrado de 

Prevenção Estrutural (DIPE), da Autoridade Florestal Nacional (AFN); 

11. Diretiva Operacional Nacional (DON) n.º 01/2010, Dispositivo Integrado das 

Operações de Proteção e Socorro (DIOPS); 

12. Diretiva Operacional Nacional (DON) n.º 02/2016, Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Florestais (DECIF); 

13. Despacho nº 3551/2015, de 13 de janeiro, Presidente ANPC, Sistema de Gestão 

de Operações (SGO) 

14. Normas Operacionais Permanentes (NOP); 

15. Normas de Execução Permanentes (NEP); 
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5. Anexos 

 

Mapa 1 – Enquadramento do Concelho 
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Mapa 2 –Delimitação do espaço e áreas envolventes 
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Mapa 3 – Vias Circunscritas ao Trânsito 
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Mapa 4 –Planta do Presépio 
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Mapa 5 –Mapa de Emergência 
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Modelo de Relatório de Situação 

 

Os APC e entidades de apoio destacados no Dispositivo de Empenhamento 

Operacional do Sabugal Presépio 2019, uma vez acionados, elaboram um Relatório 

de Situação, conforme modelo seguinte. 

 

 

Modelo de Relatório de Situação 

Tipo/Natureza da Ocorrência: _______________________________________ 

Data/Hora da Ocorrência: __________________________________________ 

Local do Recinto Onde se Registou a Ocorrência: ________________________ 

Condições de Ocorrência: __________________________________________ 

Vítimas (Mortos, Feridos Ligeiros e Feridos Graves e Evacuados): ___________ 

Danos nas Infraestruturas do Recinto: _________________________________ 

Disponibilidade de Meios para Executar a Evacuação: ____________________ 

Disponibilidade de Comunicações (Rede Telefónica e Móvel; Rede de Rádio 

Digital da Proteção Civil; SIRESP; Redes Privativas de APC): ________________ 

________________________________________________________________ 

Necessidade de Socorro/Assistência Requerida: _________________________ 

Comentários Finais: _______________________________________________ 

Data/Hora e Identificação do Responsável: _____________________________ 

 

No final do evento, o Coordenador Municipal deverá elaborar um relatório final, 

sendo este o resumo dos aspetos mencionando nos relatórios de situação, isto é 

elaborado pelos vários APC e entidades de apoio empenhadas nas operações. 
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Lista de Distribuição – Plano Coordenação de Eventos 
 

 Bombeiros Voluntários de Sabugal; 

 Bombeiros Voluntários de Soito; 

 Centro de Saúde do Sabugal; 

 Divisão de Obras e Serviços Municipais; 

 Guarda Nacional Republicana do Sabugal; 

 Presidência Municipal; 

 Serviços Estratégia e Desenvolvimento; 

 Serviço Municipal de Proteção Civil do Município do Sabugal; 

 União de Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António. 
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Cartazes 
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Programa Sabugal Presépio 2019 

 

 


