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SIGLAS  

– AHBVPD: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta 

Delgada;  

– ANPC: Autoridade Nacional de Proteção Civil;  

– BVPD: Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada;  

– CIVISA: Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores;  

– CMPC: Comissão Municipal de Proteção Civil;  

– CML: Câmara Municipal de Lagoa;  

– CNE: Corpo Nacional de Escutas;  

– COS: Comandante das Operações de Socorro;  

– CRPL: Centro de Registo, Pesquisa e Localização; 

– CVARG: Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos da 

Universidade dos Açores;  

– EDA: Eletricidade dos Açores, SA;  

– GI: Gabinete de Imprensa; 

– GNR: Guarda Nacional Republicana;  

– HDES: Hospital do Divino Espírito Santo; 

– IM: Instituto de Meteorologia;  

– IDSA: Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores; 

– LREC: Laboratório Regional de Engenharia Civil; 

– OCS: Órgãos de Comunicação Social;  

– OVGA: Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores; 

– PDM: Plano Diretor Municipal;  

– PMEPCL: Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Lagoa;  

– PMOT: Plano Municipal de Ordenamento do Território;  

– PRE: Plano Regional de Emergência; 

– PROTA: Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores; 

– POOC: Plano de Ordenamento da Orla Costeira;  

– PSP: Polícia de Segurança Pública;  

– PT: Portugal Telecom;  

– RTP/A: Rádio e Televisão de Portugal Açores;  
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– SCMSA: Santa Casa da Misericórdia de Santo António; 

– SEF: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;  

– SFSM: Serviços Florestais de São Miguel; 

– SIG: Sistemas de Informação Geográfica;  

– SIOPS: Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro;  

– SMPC: Serviço Municipal de Proteção Civil;  

– SRCTE: Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;  

– SRPCBA: Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores;  

– TO: Teatro de Operações;  

– UA: Universidade dos Açores;  

– USL: Unidade de Saúde de Lagoa; 

– ZA: Zona de Apoio;  

– ZAP: Zona de Acolhimento Primário;  

– ZCL: Zona de Concentração Local; 

– ZCR: Zona de Concentração e Reserva;  

– ZI: Zona Industrial;  

– ZRI: Zona de Reunião e Irradiação;  

– ZRR: Zona de Receção de Reforços;  

– ZS: Zona de Sinistro. 
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1. Conceito de Atuação 

Na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, o Presidente da 

Câmara Municipal de Lagoa tenciona exercer as funções de responsável municipal 

de proteção civil, de acordo com os seguintes princípios orientadores: 

– Prioridade do desempenho das funções de âmbito de proteção civil sobre as 

restantes, que lhe são inerentes; 

– Prioridade ao socorro e assistência a pessoas em perigo, socorro a animais, 

proteção de bens e valores culturais, ambientais de elevado interesse público, 

por esta ordem; 

– Desenvolver todos os esforços para facultar às entidades intervenientes nas 

operações de socorro as condições indispensáveis à sua intervenção; 

– Unidade de comando no plano operacional de todos os agentes intervenientes, 

sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional; 

– Cooperação com os cidadãos, entidades públicas e privadas do concelho e 

com o SRPCBA; 

– Assegurar a divulgação das informações relevantes em matéria de proteção 

civil. 

A resposta a situações de emergência de proteção civil é feita de acordo com o 

presente Plano, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e agentes de proteção 

civil de âmbito municipal, sob a direção, coordenação e controlo, das entidades 

abaixo indicadas, cujas principais atribuições são também referidas.  

Direção – Presidente da Câmara Municipal de Lagoa é o Diretor do Plano, convoca 

e preside à CMPC. 

Coordenação – Comissão Municipal de Proteção Civil, determina o acionamento 

do PMEPCL. 

Comando – Comandante das Operações de Socorro, assume o comando das 

operações de socorro. 
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1.1. Comissão Municipal de Proteção Civil 

A Comissão Municipal de Proteção Civil é um órgão de coordenação, que tem por 

missão assegurar que todas as entidades e instituições de âmbito municipal 

imprescindíveis às manobras de operação e socorro, emergência e assistência, 

previsíveis ou decorrentes de acidentes graves ou catástrofes, que se articulem 

entre si, garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência de 

cada caso concreto. 

Integram a Comissão Municipal de Proteção Civil os seguintes elementos: 

– O Presidente da Câmara Municipal, que preside; 

– Um elemento do comando dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada; 

– O Delegado de Saúde; 

– O Diretor da Unidade de Saúde de Lagoa (é por inerência o Delegado de 

Saúde); 

– O comandante da Esquadra da Lagoa da Polícia de Segurança; 

– Um representante do Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores; 

– Um representante do Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores; 

– Um representante do Exército caso se verifique a sua participação nas 

operações de proteção civil; 

– Representantes de outros agentes de proteção civil, entidades e serviços, 

implementados no município ou não, cujas atividades e áreas funcionais 

possam, de acordo com os riscos existentes, intervir em as ações de proteção 

civil. 

Os presidentes de junta de freguesia podem participar nas reuniões e em todas as 

ações da CMPC sempre que estejam em causa as respetivas áreas geográficas de 

jurisdição. 

Na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe que afete todo ou 

parte do Município, a CMPL é ativada por decisão do Diretor do Plano ou, na sua 

ausência ou impedimento, pelo vereador substituto. 
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A ativação da CMPC deve ser comunicada de imediato ao SRPCBA. 

As competências da CMPC são as seguintes: 

– Acionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê-lo para 

aprovação pelo SRPCBA e acompanhar a sua execução; 

– Determinar o acionamento do Plano, quando tal se justifique;  

– Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionem, ao 

nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os 

meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil;  

– Efetuar exercícios e treinos que contribuem para a eficácia dos agentes, 

entidades e organismos de apoio intervenientes em ações de proteção civil; 

– Difundir comunicados e avisos às populações e às instituições, incluindo os 

órgãos de comunicação social.  

O local principal de funcionamento da CMPC é no edifício dos Paços do Concelho 

de Lagoa, e o local alternativo de funcionamento é o Parque Municipal de 

Máquinas, sito ao Caminho da Guia, na freguesia de Nossa Senhora do Rosário. 

Os contactos do local principal e alternativo de funcionamento da CMPC são os 

indicados no Quadro 3. 

Principal 

Telefone 296 960 600 

Telemóvel 918624054 

E-mail jafponte@gmail.com 

Alternativo 

Telefone 296 960 600 

Telemóvel 910021680 

E-mail adelfim-cml@mail.telepac.pt 

Quadro 3 - Contactos dos locais de funcionamento da CMPC 

1.2. Centros de Coordenação Operacional 

Não aplicável. 
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2. Execução do Plano 

Em caso de iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as operações 

gerais de proteção civil municipal são as seguintes: 

– Alerta e mobilização dos meios de socorro que devem intervir, fase à situação 
de emergência; 

– Declaração de alerta; 

– Convocação da CMPC; 

– Ativação do PMEPCL; 

– Resposta à emergência; 

– Reposição da normalidade. 

O alerta dos meios de socorro antes da iminência de uma situação de emergência 

é feito pelo SRPCBA pela difusão de avios meteorológicos e de comunicados do 

CIVISA. 

O alerta dos meios de socorro após a ocorrência da situação de emergência é feita, 

na fase inicial da ocorrência, por quem a deteta, normalmente para os BVPD, PSP, 

Autoridade Marítima, dependendo da situação de emergência, o qual por sua vez 

comunica a outros meios de socorro concorrentes na resposta à emergência. 

Quando acionada a CMPC o acionamento dos meios de socorro, até então não 

intervenientes, é da competência da mesma. 

A mobilização dos meios é da competência das respetivas forças de socorro. 

A declaração de alerta e a convocação da CMPC são da competência do 

Presidente da Câmara Municipal de Lagoa. 

Compete à CMPC a ativação do PMEPCL.  

O Diretor do Plano ou o seu substituto, que é o Vereador a tempo inteiro, assume a 

direção das atividades de proteção civil, e preside à CMPC, competindo-lhe 

assegurar a conduta da mesma.  

A resposta à emergência é feita pelos agentes de proteção civil, entidades e 

organismos de apoio, segundo as missões que se lhes encontram atribuídas no 

presente Plano. 
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O PMEPCL é executado pela seguinte estrutura de meios operacionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura dos meios operacionais de resposta à emergência 

Legendas 

Dependência Hierárquica 

Dependência operacional 

Coordenação Institucional 

Dependência Funcional 

 

Director do Plano SRPCBA 

CML 

Unidade orgânica Apoio Geral 

Unidade orgânica Recursos 

Humanos e Técnicos 

SMPC 

COS 

 

CMPC GI 

Agentes Proteção Civil 

B.V.P.D 

PSP – Esq. da Lagoa 

Autoridades Marítimas e 

Aeronáutica 

Unidade de Saúde Lagoa 

Organismos e Entidades de 

Apoio 

Exército 

Juntas de Freguesia 

IDSA 

Escuteiros 

SCMSA 

Cruz Vermelha 

Banco Alimentar 

Cáritas 

EDA 

SFSM 

O.C.S 

Euroscut Açores 

LREC 

OVGA 

Paróquias 

Polícia Judiciária 

Rádio Amadores 

Departamento Geociências da 

UAç 

Gabinete Medicina Legal de 

Ponta Delgada 

PT e Operadores móveis 

Operadores transporte público 

Empresas de construção civil 



 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL Edição: 02 

PLANO GERAL Revisão: 01 Janeiro 2014 

 

Página 32 de 241 

 

 

Para efeitos de execução do PMEPCL, o território municipal constitui-se um Teatro 

de Operações (TO), podendo consoante o âmbito da situação de emergência, 

organizar-se em sectores a que corresponde zonas geográficas. 

O comando operacional do TO compete ao Comandante das Operações de 

Socorro (COS). Quando o TO for organizado em sectores, cada sector é 

comandado por um COS, que atua na dependência hierárquica do Diretor do 

Plano. 

Dentro do TO podem ser definidas zonas de sinistro, zonas de apoio, zonas de 

concentração e reserva e zona de receção de reforços. 

A zona de sinistro (ZS) é a superfície na qual se desenvolve a ocorrência da 

situação de emergência, a qual deve ser de acesso restrito, onde se encontram 

exclusivamente os meios necessários à intervenção direta, sob a responsabilidade 

do posto de comando operacional.  

A zona de apoio (ZA) é uma zona adjacente à ZS, de acesso condicionado, onde 

se encontram os meios de apoio logísticos estritamente necessários ao suporte dos 

meios de intervenção ou onde estacionam meios de intervenção imediata. 

A zona de concentração (ZC) é uma zona de apoio logístico, da responsabilidade 

do Diretor do Plano, de receção de meios e recursos disponíveis, sem missão 

imediata.  

A execução do Plano compreende duas fases distintas: a fase de emergência e a 

fase de reabilitação. A primeira fase tem por objetivo executar as ações de 

resposta e a segunda as ações e medidas de recuperação destinadas à reposição 

urgente da normalidade. 

2.1. Fase de Emergência 

A fase de emergência caracteriza as ações de resposta a tomar e desenvolver nas 

primeiras horas após um acidente grave ou catástrofe e destina-se a providenciar, 

através de uma resposta concertada, as condições e meios indispensáveis à 

minimização das consequências, nomeadamente as que impactem nos cidadãos, 

no património e no ambiente. 
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Assim, as ações gerais de resposta a adotar são as seguintes: 

– Convocar de imediato a Comissão Municipal de Proteção Civil, para efeitos de 

ativação do PMEPCL; 

– Declarar a situação de alerta; 

– Acionar o aviso às populações em perigo/risco; 

– Notificar os agentes de proteção civil, entidades e organismos de apoio da 

situação de emergência; 

– Esclarecer a situação recolhendo as informações necessárias para o cabal 

conhecimento da situação de emergência, bem como sobre a sua evolução; 

– Decidir em cada momento, as ações mais convenientes em função da 

emergência, e a aplicação das medidas de proteção, tanto para a população 

como para os intervenientes na resposta à emergência; 

– Coordenar e promover a atuação dos meios de socorro, de modo a controlar o 

mais rapidamente possível as situações e prestar o socorro adequado às 

pessoas em perigo, procedendo à sua busca e salvamento; 

– Promover a evacuação dos feridos e doentes para os locais destinados ao seu 

tratamento; 

– Ativar o Gabinete de Imprensa (GI) que passa a ser o elo de ligação com os 

Órgãos de Comunicação Social, assumindo a responsabilidade pela divulgação 

da informação disponível, difundindo comunicados, bem como avisos e medidas 

de autoproteção às populações e promovendo, se necessário, conferências de 

imprensa; 

– Coordenar e promover a evacuação das zonas de risco, bem como as medidas 

para o transporte, alojamento temporário, alimentação e agasalho das 

populações evacuadas; 

– Assegurar a manutenção da lei e da ordem e garantir a circulação nas vias de 

acesso necessárias para a movimentação dos meios de socorro e evacuação 

das populações em risco; 
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– Proceder à desobstrução das vias de comunicação de modo a prestar socorro 

às populações; 

– Acionar os pedidos de meios e reforços das diversas entidades, nos termos da 

lei; 

– Promover as ações de mortuária adequadas à situação; 

– Garantir assistência e bem-estar às populações e promover a reunião de 

famílias; 

– Promover a salvaguarda do património histórico e cultural; 

– Declarar o final da emergência. 

Declaração da situação de alerta 

A situação de alerta pode ser declarada quando é reconhecida a necessidade de 

adotar medidas preventivas e ou especiais de reação, face à ocorrência ou 

iminência de ocorrência de um acidente grave ou catástrofe. 

Nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, que aprova a Lei de 

Bases da Proteção Civil, compete ao presidente da câmara municipal declarar a 

situação de alerta de âmbito municipal ou inframunicipal. 

O ato que declara a situação de alerta deve mencionar expressamente: 

– A natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

– O âmbito territorial e temporal; 

– A estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar. 

A declaração de situação de alerta produz efeitos imediatos. A sua divulgação deve 

a mais ampla e rápida possível. 

Declarada a situação de emergência, todos os cidadãos e entidades privadas na 

área abrangida, ficam nos termos do artigo 11.º da Lei de Bases da Proteção Civil, 

obrigados a prestar às autoridades de proteção civil a colaboração pessoal que 

lhes for requerida, respeitando as ordens e orientações que lhes forem dirigidas e 

correspondendo às respetivas solicitações. 
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A declaração da situação de alerta determina nos termos do n.º 2 do artigo 15.º da 

Lei de Bases da Proteção Civil, uma obrigação especial de colaboração dos meios 

de comunicação social, em particular rádios e televisões com a CMPC. 

Notificação dos agentes de proteção civil, entidades e organismos 

Os agentes de proteção civil, entidades e organismos a notificar são função da 

natureza da situação de emergência a prevenir ou enfrentar e da gravidade e 

extensão dos seus efeitos atuais e potenciais. Os principais intervenientes são os 

abaixo indicados: 

– Presidente da Câmara Municipal de Lagoa; 

– Comissão Municipal de Proteção Civil; 

– Serviço Municipal de Proteção Civil de Lagoa, 

– Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores; 

– Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada; 

– Polícia de Segurança Pública - Esquadra de Lagoa; 

– Unidade de Saúde de Lagoa; 

– Autoridade Marítima; 

– Presidentes das juntas de freguesia; 

– Serviços sociais; 

– Escuteiros; 

– EDA; 

– Operadores de telecomunicações. 
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Os principais intervenientes face à tipologia de risco são as indicadas no Quadro 4. 

Risco Principais Intervenientes 

Sismos 

SMPC, BVPD, Unidade de Saúde, Hospital, PSP, 

Serviços Sociais, Exército, Escuteiros, Rádios Locais, 

Portugal Telecom, Vodafone, TMN, Optimus, EDA. 

Deslizamentos/Acidentes Geomorfológicos 
SMPC, BVPD, Unidade de Saúde, Hospital, PSP, 

Empresas Construção Civil, CIVISA. 

Fenómenos Meteorológicos Adversos SMPC, BVPD, Unidade de Saúde. 

Incêndios Urbanos 
SMPC, BVPD, PSP, Unidade de Saúde, Serviços 

Sociais. 

Incêndios Florestais SMPC, BVPD, GNR, PSP, SFSM. 

Colapso de Estruturas 
CMPC, BVPD, Unidade de Saúde, Hospital, PSP, 

LREC. 

Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário 
SMPC, BVPD, Unidade de Saúde, Hospital, PSP, 

Eurosecut Açores. 

Transporte de Matérias Perigosas 
SMPC, BVPD, PSP, Unidade de Saúde, Hospital, 

Conselheiro de Segurança, Eurosecut Açores. 

Acidentes Industriais Graves SMPC, BVPD, PSP, Unidade de Saúde, Hospital. 

Acidente Marítimo SMPC, Autoridade Marítima, BVPD. 

Acidentes Aéreos 
SMPC, Autoridade Aeronáutica, PSP, Unidade de 

Saúde, Hospital. 

Quadro 4 - Principais entidades intervenientes por tipologia de risco 

Critérios relativos à mobilização de recursos 

Os meios e recursos a utilizar para prevenir ou responder a situações de 

emergência são os definidos no presente Plano. Em caso de ausência ou 

insuficiência, os meios e recursos a empregar são os determinados pelo Diretor do 

PMEPCL. 
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A mobilização de meios e recursos do sector público e privado devem ser feita de 

acordo com os seguintes critérios: 

– Utilizar os meios e recursos adequados ao objetivo, não excedendo o 

estritamente necessário; 

– Dar preferência à utilização de meios e recursos públicos; 

– Dar preferência à utilização de meios e recursos detidos por entidades com 

as quais tenha sido celebrado protocolo; 

– Obedecer a critérios de proximidade. 

– Obedecer a critérios de disponibilidade. 

2.2. Fase de Reabilitação 

A fase de reabilitação caracteriza-se pelo conjunto de ações e medidas de 

recuperação destinadas à reposição urgente da normalização das condições de 

vida das populações atingidas, ao rápido restabelecimento das Infraestruturas e 

dos serviços públicos e privados essenciais e à prevenção de novos acidentes.  

Assim, a fase de reabilitação caracteriza-se pelo seguinte conjunto de ações e 

medidas a implementar o mais rapidamente possível: 

– Restabelecer a circulação das vias de acesso, com prioridade para as das 

zonas urbanas;  

– Restabelecer os serviços públicos e privados de abastecimento de água, 

energia e comunicações; 

– Inspecionar edifícios e estruturas e proceder às demolições que se afigurem 

necessárias; 

– Remover destroços e entulhos; 

– Proceder ao levantamento e inventariação de todos os prejuízos sofridos, 

acompanhados das respetivas estimativas; 

– Reabilitar os serviços públicos essenciais, nomeadamente, escolas, creches, 

Centro de Saúde, serviços municipais e da segurança social; 
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– Promover o regresso das populações, dos bens e dos animais deslocados; 

– Implementar as medidas adequadas com vista à prevenção de novos acidentes 

ou diminuição dos seus danos; 

– Obter fundos externos, recolher e armazenar donativos; 

– Proceder à distribuição e controle de meios e subsídios a conceder; 

– Elaborar um relatório final relativo a todas as operações de socorro e 

assistência desenvolvidas, com base nos relatórios elaborados pelas entidades 

intervenientes. 

3. Articulação e Atuação de Agentes, Organismos e Entidades 

A resposta a uma situação de emergência de proteção civil é dada por diversas 

entidades. Para que esta resposta seja eficaz e eficiente é necessários que os 

mesmos sabem claramente o que têm a executar e como se articular entre si e a 

entidade coordenadora das operações.  

Para o efeito, abaixo são indicadas as orientações de funcionamento e missões 

dos agentes de proteção civil e das entidades e organismos de apoio envolvidos 

numa operação de proteção civil. 

Em conformidade com a Lei de Bases de Proteção Civil, são agentes de Proteção 

Civil, de acordo com as suas atribuições próprias: 

– Os corpos de bombeiros; 

– As forças de segurança; 

– As Forças Armadas; 

– As autoridades marítima e aeronáutica; 

– Os serviços de saúde. 

A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais agentes e de 

harmonia com o seu estatuto próprio funções de proteção civil nos domínios da 

intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária e social. 
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Os organismos e entidades são todos os serviços e instituições, públicos ou 

privados, com dever especial de cooperação com os agentes de proteção civil ou 

com competências específicas em domínios com interesse para a prevenção, a 

atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente. Entre eles contam-se:  

– Câmara Municipal de Lagoa; 

– Juntas de Freguesia do Município de Lagoa; 

– Gabinete de Medicina Legal de Ponta Delgada; 

– Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores; 

– Escuteiros; 

– Santa Casa da Misericórdia de Santo António; 

– Banco Alimentar Conta a Fome; 

– Caritas de S. Miguel. 

3.1. Missão dos Agentes de Proteção Civil: 

3.1.1. Fase de Emergência 

Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada 

– Prevenir e combater incêndios; 

– Socorrer as populações nas situações de emergência, nomeadamente em 

caso de incêndios, inundações, e desabamentos; 

– Socorrer e transportar acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-

hospitalar; 

– Proceder a ações de busca e salvamento; 

– Colaborar com a autoridade marítima no socorro a náufragos e em buscas 

subaquáticas;  

– Participar na difusão de avisos e informação pública às populações, através de 

veículos próprios com equipamentos adequados; 
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– Apoiar as autoridades policiais na evacuação das populações; 

– Colaborar na evacuação das populações com necessidades especiais; 

– Colaboração nas ações de mortuária, nomeadamente, na remoção e transporte 

de cadáveres; 

– Colaborar na montagem de tendas destinadas a alojamento provisório; 

– Colaboração em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das 

funções específicas que lhe forem atribuídas; 

– Elaborar Relatórios de Situação Imediatos enviando-os à CMPC, de forma a 

mantê-la sempre informada sobre a situação e sua evolução, conforme previsto 

no PMEPCL. 

Policia de Segurança Pública 

– Garantir a segurança dos cidadãos, a proteção de bens e propriedades nas 

zonas sinistradas; 

– Controlar o tráfego rodoviário;  

– Abrir corredores de emergência e evacuação; 

– Controlar os acessos a zonas sinistradas orientando o trânsito para as vias 

alternativas; 

– Orientar a evacuação e a movimentação das populações; 

– Efetuar operações de busca com o apoio da equipa cinotécnica ,  

– Assegurar a manutenção da ordem pública;  

– Asseguram a participação na difusão de avisos e informação pública às 

populações através de veículos próprios com equipamentos adequados; 

– Promover as condições de segurança, para que os diversos agentes e 

entidades de proteção civil, possam realizar as suas ações sem interferências 

estranhas;  
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– Colaborar nas ações de mortuária garantindo a segurança nas áreas de 

depósito de cadáveres;  

– Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências; 

– Elaborar Relatórios de Situação Imediatos enviando-os à CMPC conforme 

previsto no PMEPCL. 

Unidade de Saúde de Lagoa 

– Coordenar todas as atividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, a triagem 

e evacuações primárias e secundárias; 

– Montar postos médicos avançados e assegurar a assistência médica e 

medicamentosa à população; 

– Realizar a triagem e o apoio psicológico a prestar às vítimas no local da 

ocorrência, com vista à sua estabilização emocional e posterior referenciação 

para as entidades adequadas; 

– Definir e implementar as medidas de proteção da Saúde Pública e Ambiental na 

área do acidente grave e/ou catástrofe; 

– Requisitar serviços e estabelecimentos profissionais de saúde, nos casos de 

epidemias graves ou quando ocorrem outras situações de emergência; 

– Colaborar com as Juntas de Freguesia na identificação dos munícipes cujas 

incapacidades físicas levam à necessidade de emprego de meios especiais em 

caso de evacuação; 

– Elaborar registos de internados e de mortos e envia-los para o Centro de 

Pesquisa de Desaparecidos; 

– Exercer quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências; 

– Elaborar Relatórios de Situação Imediatos conforme previsto no presente 

Plano;. 

 



 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL Edição: 02 

PLANO GERAL Revisão: 01 Janeiro 2014 

 

Página 42 de 241 

 

 

Autoridade Marítima 

A autoridade marítima é a entidade responsável pela execução da política de 

proteção civil em áreas de direito público marítimo, desempenhando funções nos 

domínios do alerta, aviso, intervenção, busca e salvamento, apoio e socorro. 

Compete à autoridade marítima nomeadamente as seguintes missões: 

– Coordenar as ações de busca e salvamento relativas a acidentes ocorridos no 

mar; 

– Zelar pela ordem e segurança nas zonas afetadas e da sua jurisdição, 

garantindo a proteção de pessoas; 

– Promover as condições de segurança e livre circulação dos diversos agentes e 

entidades da proteção civil para que possam realizar as ações de socorro de 

forma rápida e eficiente; 

– Controlar os acessos às zonas afetadas, delimitando o perímetro das 

operações; 

– Colaborar nas tarefas de evacuação das populações afetadas pela emergência. 

Autoridade Aeronáutica 

A autoridade aeronáutica – INAC (Instituto Nacional da Aviação Civil) é a entidade 

responsável por: 

– Promover a segurança aeronáutica; 

– Participar nos sistemas nacionais de coordenação civil e militar em matéria de 

utilização do espaço aéreo, de busca e salvamento, de proteção civil, de 

planeamento civil de emergência e de segurança interna; 

– Cooperar com a entidade responsável pela prevenção e investigação de 

acidentes e incidentes com aeronaves civis. 
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Exército 

Colabora, de acordo com os planos próprios e disponibilidade de recursos: 

– No apoio logístico às forças de proteção e socorro, nomeadamente no 

abastecimento de refeições e água; 

– Na evacuação da população; 

– Nas ações de busca e salvamento e apoio sanitário; 

– No abastecimento de água às populações; 

– Na instalação de abrigos e campos de deslocados; 

– No reforço e/ou ativação de rede de telecomunicações. 

Cruz Vermelha – Delegação de Ponta Delgada 

– Distribuição de agasalho às populações carenciadas. 

3.1.2. Fase de Reabilitação 

Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada 

– Realizar ações de rescaldo a incêndios; 

– Colaborar na desobstrução das vias de comunicação; 

– Colaborar na inspeção de edifícios e estruturas, procedendo a escoramentos, 

demolições e desobstruções; 

– Apoiar as ações de instalação dos centros de acolhimento provisório, bem 

como a assistência e bem-estar das populações; 

– Efetuar o abastecimento de água às populações; 

– Colaborar na recolha dos cadáveres dos locais sinistrados; 

– Elaborar Relatórios de Situação Periódicos ou Finais, enviando-os à CMPC, de 

forma a mantê-la sempre informada sobre a situação e sua evolução, conforme 

previsto no PMEPCL. 
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Policia de Segurança Pública 

– Garantir o policiamento das zonas sinistradas; 

– Controlar o tráfego rodoviário;  

– Detetar, investigar e prevenir as atividades criminosas; 

– Garantir o isolamento de áreas de acesso restrito; 

– Orientar o regresso das populações;  

– Elaborar Relatórios de Situação Periódicos ou Finais, enviando-os à CMPC, de 

forma a mantê-la sempre informada sobre a situação e sua evolução, conforme 

previsto neste PMEPCL. 

Unidade de Saúde de Lagoa 

– Garantir o acompanhamento médico e psicológico da população afetada; 

– Definir e implementar as medidas de proteção da saúde pública na área da 

catástrofe; 

– Tomar as medidas necessárias para assegurar o controlo de doenças 

transmissíveis; 

– Prestar serviços de mortuária; 

– Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências; 

– Elaborar Relatórios Periódicos e Finais, enviando-os à CMPC, de forma a 

mantê-la sempre informada sobre a situação e sua evolução, conforme previsto 

neste PMEPCE. 

Autoridade Marítima 

– Executar as medidas necessárias à reposição da normalidade das populações 

atingidas pela emergência e de acordo com as orientações emanadas pelo 

Diretor do PMEPCL. 
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Autoridade Aeronáutica 

– Sem missões atribuídas. 

Exército 

Colabora, de acordo com os planos próprios e disponibilidade de recursos: 

– No apoio logístico às forças de proteção e socorro; 

– No regresso das populações; 

– No apoio sanitário; 

– Na manutenção de campos de deslocados; 

– No abastecimento de água às populações. 

Cruz Vermelha 

– Presta assistência sanitária e social; 

– Colabora no apoio psicossocial; 

– Apoia na distribuição de roupas e alimentos às populações evacuadas; 

– Colaborar nas ações de informação e sensibilização pública; 

– Obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento de donativos, controlo 

e emprego de pessoal voluntário. 

3.2. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

3.2.1. Fase de Emergência 

Gabinete de Apoio Pessoal (CML) 

Disponibiliza elementos para a constituição do Gabinete de Imprensa, cujas 

missões são as seguintes: 
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– Apoiar o Diretor do Plano e a CMPC na informação a prestar aos órgãos de 

comunicação social (OCS), nomeadamente, na elaboração e difusão de 

comunicados;  

– Estabelecer a ligação com os OCS, com vista à difusão da informação;  

– Atuar como porta-voz único para os OCS, em nome do Diretor do Plano e do 

Comandante de Operações de Socorro. 

Juntas de Freguesia 

– Mobilizar os meios próprios necessários ao apoio à intervenção; 

– Promover a identificação dos munícipes com incapacidades físicas ou outras; 

– Participar localmente na difusão de avisos e informação pública às populações 

em coordenação com o Gabinete de Imprensa; 

– Apoiar as forças de segurança na evacuação das populações e colocar meios 

próprios disponíveis à disposição da evacuação das populações com 

necessidades especiais. 

EDA 

– Mobilizar os meios próprios necessários à intervenção, assegurando o apoio, 

com meios humanos e materiais, para cumprimento das ações que lhe forem 

atribuídas no âmbito das suas competências. 

EuroscutAçores 

– Disponibilizar meios humanos e materiais para a intervenção na via rodoviária 

sob a sua jurisdição, nomeadamente em matérias relacionadas com a 

segurança, interrupção e desvio de tráfego; 

– Colabora no controlo e limpeza de derrames. 
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PT e Operadores de Redes Moveis 

– Assegurar o restabelecimento e reforço das comunicações telefónicas em 

situações de emergência; 

– Garantir a prioridade de ligação a entidades com missões essenciais em 

situação de emergência. 

Rádio Amadores 

– Prestar apoios de comunicações às entidades designadas pelo Diretor do Plano, 

quando solicitado. 

Órgãos de Comunicação Social 

– Colaborar na divulgação dos avisos e alertas 

– Divulgar medidas de autoproteção das populações; 

– Difundir a informação disponível, em situação de emergência. 

Escolas 

– Ativar o Plano de Segurança Interno face às situações de emergência que se 

encontram expostas. 

Empresas de construção civil 

– Colaborar na desobstrução de vias para acesso às zonas sinistradas com a 

disponibilização de camiões e equipamentos de movimentação de terras, bem 

como os respetivos condutores e manobradores. 

Operadores de Transportes Públicos de Passageiros 

– Disponibilizar camionetas e respetivos condutores para as operações de 

evacuação e retorno das populações. 
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3.2.2. Fase de Reabilitação 

Gabinete de Apoio Pessoal (CML) 

Disponibiliza elementos para a constituição do Gabinete de Imprensa, cujas 

missões são idênticas às da fase de emergência. 

Unidade Orgânica de Administração Geral (CML) 

– Realizar contractos de disponibilização de meios e recursos necessários às 

operações de socorro; 

– Controlar o sistema de requisições e proceder à aquisição dos bens e serviços 

requisitados pelo SMPC; 

– Administrar os donativos, subsídios e outros apoios materiais e financeiros 

recebidos; 

– Propor as medidas indispensáveis à obtenção de fundos externos. 

Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Técnicos (CML) 

– Disponibilizar meios humanos e de informática para apoio à CMPC; 

– Colaborar no apoio psicossocial às vitimas;  

– Gerir e controlar os armazéns de emergência; 

– Colaborar na avaliação e quantificação dos danos; 

Juntas de Freguesia 

– Coordenar o posto local de recenseamento de voluntários; 

– Colaborar na distribuição de alimentação e água potável à população; 

– Promover ações destinadas à obtenção e gestão de fundos externos, recolha e 

armazenamento de donativos em coordenação com a Unidade Orgânica de 

Administração Geral; 
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– Apoiar as forças de segurança no regresso das populações; 

– Colaborar na assistência e bem-estar das populações evacuadas para os 

centros de acolhimento provisório; 

– Colaborar na avaliação e quantificação dos danos. 

Gabinete Médico Legal de Ponta Delgada 

– Colaborar na identificação das vítimas mortais. 

Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores 

– Apoiar as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento, bem como 

a assistência e bem-estar das populações; 

– Colaborar no apoio psicológico a prestar às populações. 

Escuteiros 

– Colaborar na distribuição de alimentação, agasalhos e água potável à 

população; 

– Colaborar na recolha e distribuição de donativos; 

– Participar em equipas de estafetas caso sejam solicitados. 

EDA 

– Exercer assessoria técnica especializada à direção do plano; 

– Desenvolve ações de restabelecimento da distribuição de energia elétrica. 

PT e Operadores de Redes Moveis 

– Exercer assessoria técnica especializada à direção do plano; 

– Desenvolve ações de restabelecimento das comunicações. 
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Operadores de Transportes Públicos de Passageiros 

– Disponibilizar os meios e recursos das suas empresas para cumprimento das 

ações que lhes forem distribuídas. 

Instituições Particulares de Solidariedade Social 

– Apoiar as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento, bem como 

a assistência e bem-estar das populações; 

– Colaborar na recolha, armazenamento e distribuição de donativos. 

Escolas 

– Disponibilizar instalações para centros de acolhimento provisório; 

– Confecionar refeições. 

Laboratório Regional de Engenharia Civil 

– Avaliar da estabilidade das estruturas, propondo nomeadamente, a demolição 

ou estabilização das mesmas; 

– Orientar a execução da estabilização das estruturas. 

Empresas de construção civil 

– Participar na remoção de entulhos e abertura de acessos nas operações de 

socorro e salvamento, com a disponibilização de equipamentos de demolição, 

elevação  e transporte de cargas; 

– Participar no escoramento de estruturas e de taludes, nomeadamente com a 

disponibilização de equipamentos de cofragem e estabilização de terras. 
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Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores 

– Apoio técnico e cientifico nas áreas de Vulcanologia, da Sismologia, da 

Geotermia, da Geotecnia, da Hidrogeologia e do Ambiente. 

Departamento de Geociências da Universidade dos Açores 

– Fornecimento de informação e aconselhamento na prevenção de novos 

acidentes de origem natural, nomeadamente da estabilidade de taludes e 

vertentes. 

Rádio Amadores 

– Prestar apoios com meios humanos e materiais para o cumprimento das ações 

que lhes forem atribuídas, quando solicitado conforme previsto nas 

comunicações. 

Órgãos de Comunicação Social 

– Colaborar na divulgação dos avisos e alertas; 

– Divulgar medidas de autoproteção das populações; 

– Difundir a informação disponível. 

Polícia Judiciária 

– Apoiar as ações de prevenção e investigação da criminalidade e de mortuária. 

Paróquias 

– Participar na recolha e armazenamento de donativos; 

– Colaborar no apoio logístico às populações, nomeadamente, na distribuição de 

vestuário e alimentação. 

  


