
www.bvcondeixa.pt 

Sistema de Gestão de Operações 

Fase II 

Fernando Gonçalves  
Comandante 



www.bvcondeixa.pt 

Enquadramento 

 

    

   

   

O Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

(SIOPS) é o conjunto de estruturas, de normas e 

procedimentos que asseguram que todos os agentes de 

proteção civil atuam, no plano operacional, 

articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da 

respetiva dependência hierárquica e funcional. 

Lei de Bases de Proteção Civil (LBPC) 
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O SGO é uma forma de organização operacional que se 

desenvolve numa configuração modular de acordo com a 

importância e o tipo de ocorrência;  

unidade de comando 

obrigatoriedade de função 

manutenção da capacidade de controlo 
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Em que situações se aplica o 

SGO? 

Em qualquer ocorrência, seja qual for a sua importância e proporções... 

Entre uma ocorrência de grandes proporções e outra menos complexa 

difere apenas no  desenvolvimento da sua organização 
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meios até 3 grupos 

intervenção 

PCO em local adequado 

e identificado 

chefe grupo assume 

cumulativamente o comando 

de setor 
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Ponto de trânsito 

controlo de entrada/saída de meios no TO 

instruções operacionais aos meios que chegam ao TO 

controlo de acesso e encaminhamento de entidades  

reagrupar meios isolados 

reporta ao oficial de logística (CELOG) 
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Setor 

um TO organiza-se em setores a que 

correspondem zonas geográficas ou 

funcionais conforme o tipo de acidente e as 

opções estratégicas consideradas;  

a setorização do TO é da responsabilidade do 

COS;  

cada setor do TO tem um responsável que assume a designação de 

Comandante de Setor 
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