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C2 - Comando e Controle
Gestão da Emergência a Nível Local
Duração do Curso: Normalmente 3 dias, mas pode ser desenhado conforme as necessidades dos dirigentes, podendo chegar aos
5 dias. Turmas limitadas a 20 estudantes, dirigidos a funcionários e
líderes de serviços de protecção civil; dirigentes de serviços municipais e funcionários de serviços de emergência.

TÓPICOS DO CURSO
Liderança Organizacional

Trata-se de uma classe de 1
dia cujas temáticas serão a revisão do conceito de Liderança Organizacional e como se aplica na estrutura de diferentes organizações.
O interesse básico deste modulo está na capacidade de os estudantes serem capazes de entender as diferentes caracteristicas de
liderança e estilos. Exercícios de Liderança requer que os estudantes
analisem e determinem conclusões em diferentes situações de liderança.

Gestão de Emergência a Nível Municipal Este modulo vai ter como base a forma como vilas e cidades tratam de forma
rotineira as crises e as emergências: Necessidades de Liderança em
Emergências; respostas a emrgências de rotina; gestão de crises;
transporte em catástrofes (autocarros, aviões, descarrilamento de
comboios); desastres naturais (inundações, cheias, terramotos etc).
Tópicos-Chave incluem: concepção de planeamento de resposta a
desastres, comunicações, resposta de serviços de emrgência, incidentes de comando, planeamento de relações públicas, coordenação inter-agências, consideração de plano de evacuações.
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Planeamento para Resposta a Crises Locais

vai
incidir em considerações para o desenvolvimento de planos para
resposta a situações de crises locais e a gestão de emergências
não-rotineiras. Incluí assuntos relacionados com inventário de equipamento e stocks de emergência, capacidades de resposta planeamento e alerta, necessidades de treino de equipas locais.

Centros de Operações de Emergência

Este módulo
apresenta a necessidade de estabelecimento de um Centro de Operações e Emergências (EOC), comando e controlo central, equipas de
pessoal de emergência, planeamento operacional, necessidades de
comunicações e desenvolvimento de procedimentos standart de operações. Também incluí um exercício onde o EOC tem de responder
a um desastre local, comandar e coordenar operações e gerir populações durante a crise.

USA: Exercício Prático de Gestão de Crises

Duração do Curso: Normalmente 2 dias, mas pode ser

desenhado conforme as necessidades dos dirigentes. Turmas dirigidas a líderes municipais, funcionários e dirigentes de serviços
de emergência.

Metodologia: Este exercício utiliza vários incidentes pré-definidos a quem a equipa de gestão de emergência municipal tem de
dar resposta. Informações sobre o incidente é introduzida no centro de operações de emergências municipal por forma a responder
de forma apropriada sobre a evolução do plano de emergência e
sobre as directivas operacionais que estão a ser utilizadas pelas
unidade de resposta de emergências. Após a condução do exercício, segue-se uma Acção de Pós-Incidente (AAR) conduzida por
forma a avaliar resposta e indentificar áreas onde é necessário treino adicional e onde o procedimento de operações standart (SOPs)
foram executadas/estabelecidas.
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