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1. Porquê de um plano 

 

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

o normal funcionamento das instituições;  

- Do cumprimento desta obrigação e considerando a multiplicidade de ameaças que 

atualmente, as sociedades enfrentam, resulta incontornável a necessidade de serem identificados 

os possíveis mecanismos e instrumentos que permitam um adequado nível de preparação, 

prontidão e reação do Estado e das diversas instituições e Agentes de Proteção Civil e Socorro, 

particularmente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)e Corpos de 

Bombeiros (CB);  

- Importa, assim, efetivar uma matriz de planeamento flexível, para que possa ser atingido 

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

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

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

permita obviar ou minimizar os efeitos na resposta de socorro, assegurando a menor perturbação 

possível ao seu exercício.  

 
O COVID-19  

 

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

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

Médio Oriente. O novo Coronavírus (nCoV) é uma nova estirpe que não foi identificada 

anteriormente em humanos.  

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

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

aguda grave, insuficiência renal e até a morte.  

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

pneumonia de etiologia desconhecida em trabalhadores e frequentadores de um mercado de 

peixe, mariscos vivos e aves na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. A 9 de janeiro 

de 2020 as autoridades chinesas identificaram um novo vírus da família dos coronavírus (2019-

nCoV) como agente causador da doença.  

A 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou o coronavírus (2019-

nCoV) como Pandemia. A situação de Pandemia prende-se com a propagação de um vírus à 

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

mortalidade da doença;  

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

intervalos que podem ser de apenas um mês e a sua contenção só será possível em estádios muito 

precoces, pelo que as medidas a tomar no seu início se destinam, principalmente, a atrasar a 

progressão da doença, permitindo o seu melhor controlo, até que exista a possibilidade de 

vacinação. A sua verdadeira dimensão é imprevisível, mas as autoridades de saúde anteveem que 
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possam ser afetadas parcelas significativas da população, provocando eventuais ruturas nos 

domínios social e económico.  

 

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

entidades, públicas e privadas, é a possível taxa de absentismo que se pode gerar, quer em virtude 

de um contágio quer como resultado da necessidade de assegurar o adequado apoio familiar. 

Importa, face ao presente cenário, antecipar o efeito que a Pandemia possa vir a provocar na área 

da proteção e do socorro, desenvolvendo mecanismos adequados de sustentação operacional que 

minimizem os seus efeitos sobre a prestação do socorro à população.  

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

essencial na garantia da resposta à emergência nomeadamente na proteção de pessoas, bens e 

ambiente.  

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

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

avaliados no que diz respeito: 

- Às taxas de absentismo envolvendo os seus elementos, suscetíveis de perturbar 

significativamente as capacidades para o desenvolvimento da sua atividade;  

- O acréscimo de empenhamento de recursos face à necessidade de acompanhar, dentro 

das suas competências legais, a implementação de algumas das medidas de saúde pública.  

 

- Daqui resulta a necessidade imediata de serem identificadas as medidas e procedimentos 

mais adequados para assegurar a redução dos riscos para a saúde dos elementos operacionais e 

obviar aos eventuais e expectáveis efeitos do absentismo, procurando-se garantir a continuidade 

das missões essenciais no âmbito da proteção e socorro;  

 

 

2. Âmbito do Plano 

 
O presente plano aplica-se a todo o concelho de Tondela e a todas as estruturas, forças e 

unidades envolvidas ou outras que cooperem nas atividades de proteção e socorro, servindo de 

referência ao planeamento, geral, especial e sectorial, para a gestão das situações de emergência 

referentes ao Coronavírus (COVID – 19) 
 

3. Objetivo do Plano 
 

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

que adote uma metodologia operacional que permita minimizar o impacte da pandemia no que 

respeita às possíveis disfunções nos Corpos de Bombeiros e estrutura operacional da Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a fim de garantir, tanto quanto possível, a 

continuidade da prestação do socorro. 
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4. Execução do Plano 

 

4.1 A execução deste plano tem como fundamentais pressupostos:  
 

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

os Corpos de Bombeiros, as Forças de Segurança, Autoridades de Saúde e demais Agentes de 

Proteção Civil a nível municipal; 

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

responsabilidade transversal; 

- Elaborar um Plano de Operações Municipal (POMCov) para o COVID - 19, para fazer 

face à expansão desta pandemia, assente nos seguintes vetores: 

-  A Direção e a Coordenação Politica;  

-  A Coordenação Institucional e o Comando Operacional; 

- A Resposta Interna das estruturas, forças e unidades envolvidas; 

- A Resposta Operacional das estruturas, forças e unidades envolvidas. 

- Efetuar o desenvolvimento do planeamento da seguinte forma: 

- Plano de Operações Municipais a desenvolver pelos Serviços Municipais de 

Proteção Civil (SMPC). 

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

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

Corpos de Bombeiros (CB) no que respeita à prestação do socorro, passível de poder 

colmatar as eventuais situações de imperatividade que possam vir a declarar-se; 

- A capacidade de resposta integrada ao nível municipal nas áreas consideradas 

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

médica e acidentes rodoviários, emergência sanitária e apoio especial. 

Os mecanismos de coordenação, comando e controlo operacional fixados no presente plano não 

prejudicam, nas situações de exceção e em conformidade com os procedimentos previstos na Lei 

de Segurança Interna, a eventual avocação conjuntural da coordenação, comando e controlo 

operacional dos meios referidos, pelo Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. 
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4.2 Estruturas, Forças e Unidades envolvidas  
 

De acordo com a Diretiva Operacional Nacional (DON 01/2010 da ANEPC) a direção 

politica deste processo é ao nível nacional do Ministro da Administração Interna e ao nível 

municipal do Presidente da Câmara Municipal de Tondela. 

No âmbito do Plano Operacional Nacional COVID 19 (PONCoV), são competências do 

Ministro da Administração Interna, delegadas na Secretária de Estado da Administração 

Interna: A direção política do PONCoV; a legitimação do início da execução das medidas de 

resposta operacional do Plano; a legitimação da descativação do Plano; a determinação da 

ativação do estado de Alerta Especial do Sistema Integrado de Operações Proteção e Socorro 

(SIOPS), bem como dos necessários graus de prontidão e mobilização, no âmbito da declaração 

das situações de Alerta ou Contingência para a totalidade do território nacional ou para uma 

parcela do território nacional; a determinação da ativação do estado de Alerta Especial do SIOPS, 

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

necessário, face à avaliação da evolução da situação; a convocação da Comissão Nacional de 

Proteção Civil. 

 

No âmbito do Plano Operacional Municipal COVID 19 (POMCoV) e que é o objeto deste 

documento, são competências do Presidente da Câmara Municipal: 

- A direção política do POMCoV;  

- A legitimação do início da execução das medidas de resposta operacional do Plano;  

- A legitimação da descativação do Plano.  

- A declaração das situações de Alerta no todo ou em parte do território do respetivo 

município; 

- A convocação da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC). 

 

4.3 Competências da Comissão Municipal de Proteção Civil  
 

- Avaliar a situação tendo em vista o acionamento do Plano Municipal de Emergência e 

Proteção Civil (PMEPC)  

- Determinar, sobe proposta do Presidente do Município o acionamento do PMEPC 

quando tal o justificar;  

- Acompanhar a execução do plano municipal de emergência;  

- Garantir que as entidades e instituições que integram a Comissão Municipal de Proteção 

Civil (CMPC) acionam, ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas 

atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil;  
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- Gerir a participação operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a 

desencadear;  

- Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os 

órgãos de comunicação social. 

 

4.4 Estruturas de Coordenação Política, Institucional e Operacional de acordo com 

a DON 01/2010 da ANEPC:  

- A nível nacional: A Comissão Nacional de Proteção Civil, o Centro de Coordenação 

Operacional Nacional e o Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil; 

- A nível distrital: As Comissões Distritais de Proteção Civil, Os Centros de Coordenação 

Operacional Distrital e os Comandos Distritais de Operações de Socorro; 

- A nível municipal:  

- A Comissão Municipal de Proteção Civil; a nível da atuação dos corpos de 

Bombeiros, os Comandantes; a nível do teatro de operações, os Comandantes de 

Operações de Socorro. 

 

4.5 Forças e Unidades envolvidas POMCoV 
- Corpo de Bombeiros Voluntários do Vale de Besteiros (BVVB) 

- Corpo de Bombeiros Voluntários de Tondela (BVT) 

- Guarda nacional Republicana (GNR)  

- Serviços Municipais de Proteção Civil. 

- Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) 

- Agrupamento Centros Saúde Dão Lafões – (ACES Dão Lafões) 

5. Resposta Interna das Estruturas, Forças e unidades envolvidas  

 

Os Corpos de Bombeiros, e outros Agentes de Proteção Civil, devem desenvolver o seu 

Plano de Contingência Interno para fazer face aos possíveis impactes que a situação a 

possa vir a representar, com o objetivo de nomeadamente:  

- Identificar e implementar medidas sanitárias para prevenir o contágio no seio dos 

elementos afetos aos serviços;  

- Preparar a resposta operacional interna para minimizar eventuais taxas elevadas 

de absentismo;  

- Assegurar os serviços essenciais durante a pandemia; 
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- Coordenar com o SMPC Tondela as ações operacionais de acordo com este 

Plano. 

 

5.1 Serviços Municipais de Proteção Civil  

 

 - Mantêm no seu melhor nível a capacidade de intervenção operacional e logística 

no respetivo município;  

- Constituem-se como parceiro proactivo no planeamento, coordenação e 

execução integrada da ajuda aos cidadãos; 

- Minimizam o absentismo do seu pessoal através do planeamento operacional e 

das ações subsequentes, nomeadamente elaborando um Plano de Contingência Interno 

para o COVID - 19;  

- Cooperam na elaboração do Plano de Operações Municipal que viabilize e 

operacionalize o disposto no presente plano;  

- Preveem o funcionamento temporário de um centro de operações integrado para 

todos os recursos municipais em caso de necessidade;  

- Dinamizam a nível municipal, em coordenação com os CB, uma resposta 

integrada do escalão municipal, centralizando temporariamente, se for caso disso, toda a 

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

operações integrado;  

- Cooperam e dinamizem em coordenação com os respetivos CB, uma matriz de 

monitorização permanente dos recursos humanos e materiais disponíveis;  

- Garantam a necessária preparação para o eventual acolhimento operacional e 

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

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

- Disponibilizam guias para acompanhamento dos meios de reforço atribuídos;  

- Asseguram, de acordo com a respetiva autarquia, a existência de um Plano de 

Contingência Municipal que garanta, entre outros, a funcionalidade e operacionalidade de 

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

às populações, a limpeza urbana e a iluminação pública. 

 

5.2 Corpos de Bombeiros 

 

No âmbito do POMCoV, são atribuições específicas dos CB, designadamente:  
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- Manter no seu melhor nível possível a capacidade de comando e intervenção 

operacional;  

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

integrada da ajuda aos cidadãos;  

- Minimizar o absentismo do seu pessoal através do planeamento operacional e 

das acções subsequentes, nomeadamente elaborando um Plano de Contingência Interno 

para o Coronavírus;  

- Informar diariamente o SMPC respetivo, dos elementos afetados pelo COVID 

19, quer das situações de suspeita (quarentena) quer as confirmadas;  

- Cooperar na elaboração da Ordem de Operações Municipal que viabilize e 

operacionalize o disposto no presente Plano;  

- Prever a criação de uma reserva de operadores de reforço para as centrais de 

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

temporariamente criado;  

- Assegurar, a nível municipal, em coordenação com o Serviço Municipal de 

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

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

materiais existentes no município num centro de operações integrado;  

Garantir em coordenação com Serviço Municipal de Proteção Civil, uma matriz de 

monitorização dos recursos disponíveis, nomeadamente:  

1- Os recursos humanos e materiais disponíveis diariamente nos Corpos de 

Bombeiros existentes no Concelho de Tondela;  

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

operações na área do município;  

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

integrada de recursos municipais;  

4- O processo de despacho e movimentação dos meios de reforço colocados pelos 

CDOS à disposição do município 

 

5.3 Guarda Nacional Republicana 

- Mantém no seu melhor nível possível a capacidade de comando e intervenção 

operacional; 

- Constitui-se como parceiro proactivo no planeamento, coordenação e execução 

integrada da ajuda aos cidadãos 
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- Efetua ações de sensibilização aos idosos no sentido de elucidar os mesmos da 

problemática do COVID-19. 

- Realiza contactos com estabelecimentos comerciais, postos de abastecimento e 

outros fornecedores de relevo de forma a procurar ter informação atualizada de possível 

rompimento de stock de modo a poder prevenir eventuais distúrbios. 

- Garante ordem pública, principalmente junto das superfícies comerciais onde 

perante a possível escassez de alguns bens se pudesse verificar desacatos. 

- Garante o cumprimento das medidas excecionais tomadas pela Governo, para a 

vigência do estado de emergência decretado pelo Decreto do Presidente da República n. 

º14-A/2020 de 18 Março de 2020; 

- Mantém em permanência a ligação com a Autoridade de Saúde e Ministério 

Público com vista ao cumprimento das obrigações determinadas a doentes em vigilância 

e/ou em isolamento profilático; 

- Garante corredores de circulação para viaturas de emergência, socorro, apoio 

social e de distribuição de produtos de primeira necessidade; 

- Nomeia um representante para o Centro de Operações Integrado que se venha a 

implementar; 

- Assegura a implementação de outras medidas de controlo à circulação de 

pessoas e bens na área do concelho. 

 

5.4 ACES – Dão Lafões 
 

 

  - Efetua a vigilância dos casos suspeitos e confirmados com COVID-19 e 

respetivos contactos; 

- Presta informação e dá apoio aos Lares, Centros de Dia e IPSS e estabelecimentos 

de venda alimentar;  

- Esclarece a indústria alimentar nos procedimentos a ter com instalações, pessoal 

com especial atenção aos motoristas e respetivas viaturas; 

- Garante a vigilância da qualidade água para consumo humano - legionella, 

campilobacteriose, e outras doenças de declaração obrigatória, que seja necessárias 

análises; 
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- A Equipa da Unidade de Saúde Familiar (USF) Tondela está a desenvolver todos 

os esforços para apoiar a sua população de acordo com o plano de contingência nacional. 

Tem sido feito um apelo aos utentes para não se deslocaram às unidades de saúde, nesse 

sentido foi realizado um reforço das linhas telefónicas com o apoio da CMT.  

- Mantêm a prestação de cuidados assistenciais presenciais enquadrados nos 

serviços mínimos, que se encontram afixados nas instalações da unidade. 

 

6. Coordenação 

 

- O POMCoV entra em vigor após aprovação da CMPC;  

- Face ao desenvolvimento da pandemia e após validação da tutela, será iniciada a 

execução das medidas de resposta operacional referidas neste Plano; 

 - As medidas de resposta operacional previstas a nível municipal, são aplicadas 

por decisão do Presidente da Câmara Municipal em permanente articulação com o 

Comandante Operacional Distrital (CDOS) de Viseu;  

- O POMCoV é desativado à ordem do Presidente da Câmara Municipal em 

permanente articulação com o CDOS de Viseu; 

Cada estrutura, força e unidades envolvidas neste Plano deve:  

1- Determinar o potencial impacte da pandemia ao nível interno, utilizando 

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

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

este absentismo poderá resultar de doença do próprio, ou de assistência a familiares;  

2- Identificar operacionais que poderão ter de permanecer em casa durante a 

pandemia (até 12 semanas), caso as escolas e jardins-de-infância encerrem;  

3- Antecipar vulnerabilidades das comunidades e prever medidas de minimização;  

4- Partilhar o seu plano, os procedimentos operacionais e outras boas práticas, com 

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

ajudas mútuas. 

Caso se verifique uma quebra da cadeia de Comando operacional a nível Municipal 

(Presidente da Câmara Municipal e Vereador com a área da Proteção Civil), o CDOS faz 

a gestão dos meios que tem à sua disposição no sentido de repor a normalidade no 

Concelho;  

A substituição do Presidente de Câmara Municipal por incapacidade devido à pandemia é 

garantida pelo Vereador com a área da Proteção Civil. 
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7. Medidas já implementadas 

 

- Designação do Pavilhão Municipal de Tondela para o eventual acolhimento operacional 

e logístico dos meios de reforço a serem atribuídos pelo CDOS. 

- Existência de um espaço no sítio da Câmara Municipal Tondela onde está a ser partilhada 

toda a informação relevante sobre o COVID-19, nomeadamente as medidas a medida que vão 

sendo tomada pelo município: http://www.cm-tondela.pt/index.php/municipio/noticias/item/4192-municipio-

de-tondela-implementa-novas-medidas-no-funcionamento-de-instalacoes-municipais-e-todas-as-suas-atividades 

 - Os serviços essenciais, como fornecimento de água e iluminação pública e recolha de 

resíduos sólidos urbanos são efetuados por entidades parceiras que integram Comissão Municipal 

de Proteção Civil (CMPC). Nesse quadro estes parceiros já asseguram o seu comprimento e 

garantia destes serviços; 

 - A higiene urbana é assegurada pelos serviços do município; 

 - Será definido um espaço para centro de operações integrado para todos os recursos 

municipais, para que possa dar resposta a qualquer emergência. 

 - Foram efetuadas várias ações, distribuição de Flyers, colocação de outdoors, a solicitar 

que as pessoas não saiam de casa. 

 - Foram distribuídos por todas as Unidades de Saúde Local, telemóveis para facilitar o 

contacto com a população 

 - Foi desenvolvido o programa “Cuidar a distância”, para resposta a situações urgentes e 

prioritárias como apoio psicossocial, alimentação e medicamentos. 

  

 

 8. Medidas Preventivas de Autoproteção 
 

Devem ser escrupulosamente observadas as medidas preventivas e de autoproteção 

permanentemente enunciadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente:  

 

Ao nível coletivo: 

 

- Estar atento às diretivas e recomendações emanadas da DGS, inseridas com regularidade 

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

- Afixar em espaços visíveis os folhetos distribuídos pela DGS contendo informação 

detalhada sobre os sintomas do COVID-19 e sobre as respetivas medidas de autoproteção;  

- Aumentar a periodicidade e o cuidado na lavagem e desinfeção dos espaços de utilização 

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

operações, refeitórios, cozinhas, camaratas e zonas sanitárias;  

 

http://www.cm-tondela.pt/index.php/municipio/noticias/item/4192-municipio-de-tondela-implementa-novas-medidas-no-funcionamento-de-instalacoes-municipais-e-todas-as-suas-atividades
http://www.cm-tondela.pt/index.php/municipio/noticias/item/4192-municipio-de-tondela-implementa-novas-medidas-no-funcionamento-de-instalacoes-municipais-e-todas-as-suas-atividades
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Ao nível individual: 

 

- Lavar as mãos regularmente de preferência de 2 em 2 horas e sempre antes das refeições;  

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

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

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

- Evitar as saudações com abraços, beijos ou cumprimentos de mão;  

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

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

de aparelhos eletrónicos, etc., através da colocação de película fina transparente descartável (tipo 

celofane) ou utilizando luvas descartáveis;  

- Se apresentar sintomas de gripe (febre súbita – mais que 38ºC, tosse ou nariz entupido, 

dor de garganta, dores corporais ou musculares, dores de cabeça, fadiga, arrepios de frio, vómitos 

ou diarreia):  

  - Fique em casa e ligue de imediato para a Linha SNS 24 telefone nº 808 24 24 

24, tomando boa nota das indicações recebidas;  

- Informe o seu Comando, da situação e das indicações recebidas.  

 

- Caso viaje para o estrangeiro e independentemente do destino em causa, informe o seu 

Comando;  

- Caso seja diagnosticada a presença de COVID - 19, a um seu familiar direto, que partilhe 

consigo a habitação ou com o qual mantenha estreito contacto (cônjuges, pais, filhos, avós, etc.), 

informe de imediato o seu Comando.  

 

Ao nível operacional: 

 

No desempenho de missões de socorro ou de transporte regular de doentes no âmbito da 

área do pré-hospitalar:  

 

- Executar de maneira sistemática os gestos de prevenção e autoproteção universais;  

-  E toda e qualquer intervenção operacional que envolva suspeita ou confirmação de 

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

Normativas e outras orientações difundidas ou a difundir pelo INEM e pela DGS.  

- De qualquer caso de sintomas de COVID - 19 que seja detetado e confirmado num Corpo 

de Bombeiros, deve de imediato ser prestada informação ao CNEPC através do respetivo CDOS.  

 

 

  



 

                                                                                      

13 
Plano de Operações Municipal para o Coronavirus COVID 19 – POMCov - Março 2020 

 

 

ANEXO I - ABREVIATURAS 

 

ACES Agrupamento Centros de Saúde Dão Lafões 

ANEPC Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

CDOS Comando Distrital Operações de Socorro 

CHTV Centro Hospitalar Tondela Viseu 

CNEPC Comissão Nacional de Emergência e Proteção Civil 

CoV Coronavírus 

CB Corpos de Bombeiros 

DGS Direção Geral de Saúde 

GNR Guarda Nacional Republicana 

GR Grupo de Reforço 

INEM Instituto de Emergência Médica 

MAI Ministério da Administração Interna 

nCoV Novo Coronavírus 

OMS Organização Mundial de saúde 

PMEPC Plano Municipal de Emerência e Proteção Civil 

POMCov Plano Operacional Municipal Coronavírus 
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ANEXO II – Instalações para Grupo de Reforço 
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  ANEXO III – Contactos 
 

ENTIDADE CARGO RESPONSÁVEL TELEMÓVEL TELEFONE FAX E-mail 

Bombeiros Voluntários de TONDELA 

Comandante Nuno Pereira 927 180 363 

232 814 112 232 814 114 bvtondela@gmail.com 
2º Comandante Rui Vale 917 376 700 

Bombeiros Voluntários do  Comandante Martinho Agostinho 964 250 452 232 851 115 - comandante.bvvb@gmail.com 

VALE DE BESTEIROS Adjunto do Comando José Luís Matos 966 143 006 232 857 000 - adjunto.bvvb@gmail.com 

Câmara Municipal de TONDELA 

Presidente da CMT 
José António Gomes 
Jesus (Dr.º) 

918 204 261 232 811 110 232 811 120 geral@cm-tondela.pt 

Vereadora da Proteção 
Civil 

Miguel Torres 969 240 309 232 811 110 232 811 120 miguel.torres@cm-tondela.pt 

Técnico Superior Proteção 
Civil 

Carlos Magalhães (Dr.º) 965 215 794 232 811 110 232 811 120 carlos.magalhaes@cm-tondela.pt 

Técnico Afeto à Proteção 
Civil 

Rogério Borges 918 204 318 232 811 110 232 811 120 rogerio.borges@cm-tondela.pt  

Técnico Superior do GTF António Santos (Eng.º) 964 589 419 232 811 110 232 811 120 gtf@cm-tondela.pt 

ANPC - CDOS VISEU 

Comandante Distrital 

Miguel Ângelo David 967 044 328 

232 484 240 232 484 249 

codis.viseu@prociv.pt 
CODIS 

2º Comandante Distrital 
Humberto Jorge Borges 
Sarmento 

961 916 347 2codis.viseu@prociv.pt 
2º CODIS 

GNR - Destacamento de Santa Comba 
Dão 

Comandante de 
Destacamento 

Luís Ribeiro (Capitão) 961 195 248 232 880 250 232 880 258 ct.vis.dscd@gnr.pt 

GNR - Núcleo de Proteção Ambiental 
(NPA) 

Chefe do NPA 
Aldo Branquinho (1º 
Sargento) 

961 195 279 232 880 250 232 880 258 ct.vis.dscd.npa@gnr.pt 

GNR - Tondela Comandante de Posto  
Liodoro Rodrigues (Sarg. 
Ajudante) 

961 195 223 232 819 370 232 819 378 ct.vis.dscd.ptnd@gnr.pt 

GNR - Campo de Besteiros Comandante de Posto Amilcar Silva (1º Sargento) 961 195 118 232 851 387   ct.vis.dscd.pcbt@gnr.pt 

GNR / UI / GIPS 3º CIPS 
Comandante da 

Companhia 
João Moderno (Capitão) 962 031 275 232 888 489   moderno.jtfs@gnr.pt 

GNR / UI / GIPS 3º CIPS Comandante CMA SCD 
Bruno Batista (Sargento 
Ajudante) 

961 380 108 232 888 489   batista.bmn@gnr.pt 

Autoridade de Saúde 

Delegada saúde Ana Margarida Almeida 918 209 808     amalmeida5@arscentro.min-saude.pt 

  Aurora Castela 917 537 659     acmarques@arscentro.min-saude.pt 

Centro Saúde de Tondela       232 813 094     
Extensão Saúde Campo de 

Besteiros       232 851 497 
    

Extensão Saúde Canas Santa 

Maria       232 841 172     

Extensão Saúde Caramulo       232 861 499     
Extensão Saúde Lajeosa do 

Dão 
    

 
232 958 347      

Extensão Saúde Molelos 
    

 
232 822 638      

ENTIDADE CARGO RESPONSÁVEL TELEMÓVEL TELEFONE FAX Email 

mailto:rogerio.borges@cm-tondela.pt
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Junta de Freguesia de Campo de Besteiros Presidente da Junta Belmiro Gomes 967 925 285     fcampo@sapo.pt 

Junta de Freguesia de Canas de Santa Maria Presidente da Junta Zélia Martins 965 355 651     juntafreguesiacanas@outlook.pt 

Junta de Freguesia de Castelões Presidente da Junta Gonçalo Pereira 962 486 088     jfcasteloes@sapo.pt 

Junta de Freguesia de Dardavaz Presidente da Junta 
  Ana Maria Marques 
Tavares Leão 

967 930 951     juntadedardavaz@gmail.com 

Junta de Freguesia de Ferreiros do Dão Presidente da Junta Luciano Costa 913 900 552     junta.ferreiros@gmail.com 

Junta de Freguesia de Guardão Presidente da Junta António Augusto Ferreira 961 949 978     freguesiaguardao@sapo.pt 

Junta de Freguesia de Lajeosa do Dão Presidente da Junta Fernando Figueiredo 912 939 875     flajeosa.tondela@gmail.com 

Junta de Freguesia de Lobão da Beira Presidente da Junta  Isaac Almeida 966 394 048     juntalobaobeira@sapo.pt 

Junta de Freguesia de Molelos Presidente da Junta José António Dias 962 029 154     jfmolelos@gmail.com 

Junta de Freguesia de Parada de Gonta Presidente da Junta Luís Fernando Pereira 963 269 363     jfreguesia.pgonta@sapo.pt 

Junta de Freguesia de Santiago de Besteiros Presidente da Junta Agnelo Laranjeira 925 493 751     santiagodebesteiros@sapo.pt 

Junta de Freguesia de Tonda Presidente da Junta Carlos Coimbra 962 390 509     freguesiadetonda182122@gmail.com 

União de Freg. Barreiro / Tourigo Presidente da Junta  José Hélder Alves 966 754 989     junta.barreiro.tourigo@gmail.com 

União de Freg. Caparrosa / Silvares Presidente da Junta  Mário Barreira Simões 966 653 053     ufcaparrosaesilvares@gmail.com 

União de Freg. Mouraz / Vila Nova Rainha Presidente da Junta Ventura Gonçalves 966 717 287     ufmourazvnrainha@gmail.com 

União de Freg. S. João Monte / Mosteirinho 

Presidente da Junta  António Pereira 934 357 634     

unfreg-sjm-most@hotmail.com 
Secretario Casimiro Rodrigues 965 460 982     

União de Freg. S. Miguel Outeiro / Sabugosa Presidente da Junta  Paulo Bizarro 964 941 462     freg.saomiguel.sabugosa@gmail.com 

União de Freg. Tondela / Nandufe Presidente da Junta Francisco Coutinho 965 261 186     jtondelanandufe@sapo.pt 

União de Freg. Vilar Besteiros / Mosteiro 
Fráguas 

Presidente da Junta  
 Paulo Roberto Figueiredo 
Carvalho 

965 173 694     junta.vilaremosteiro@gmail.com 
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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

- Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões 

- Centro Hospitalar Tondela Viseu 

- Comando Distrital de Operações de Socorro 

- Comandante Bombeiros Voluntários de Tondela 

- Comandante Bombeiros Voluntários Vale Besteiros 

- Comandante Guarda Nacional Republicana Posto de Tondela 

- Comandante Guarda Nacional Republicana Posto de Campo de Besteiros 

- Comissão Municipal de Proteção Civil de Tondela 


