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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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A organização geral das operações de resposta a um acidente grave ou catástrofe 

encontra-se estruturada por áreas de intervenção.  

As áreas de intervenção são as indicadas nos títulos dos pontos da Parte III. A sua 

ativação depende da natureza concreta de cada acidente grave ou catástrofe, das 

necessidades operacionais e da evolução da resposta operacional. 

1. Administração de Meios e Recursos 

A resposta a situações de emergência requer a utilização de meios e recursos 

cujas disponibilidades existentes na Câmara Municipal de Lagoa podem não ser 

suficientes, pelo que se encontra prevista a necessidade de recorrer a meios e 

recursos pertencentes a entidades públicas e privadas. 

A área de intervenção de administração de meios e recursos estabelece os 

procedimentos e instruções de coordenação quanto às atividades de gestão 

administrativa e financeira, inerentes à mobilização, requisição e utilização dos 

meios e recursos utilizados aquando da ativação do PMEPCL. 

Inserem-se ainda nas atividades de administração de meios e recursos, a criação e 

a gestão das ações de obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento do 

produto de dádivas, bem como controlo e emprego de pessoal voluntário não 

especializado. 

Estrutura de Coordenação  

A presente área de intervenção é da responsabilidade da Unidade Orgânica de 

Administração Geral, da Câmara Municipal de Lagoa. 

A responsável é Eng.ª Andreia Delfim, tendo por substituto a Vereadora Dra. 

Cristina Decq Mota. 
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Missões: 

Compete à Unidade Orgânica de Administração Geral as seguintes missões: 

– Proceder à gestão financeira e de custos das operações de emergência de 

proteção civil; 

– Realização das negociações contratuais com vista à utilização de recursos e 

equipamentos; 

– Gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos; 

– Gestão dos processos de seguros indispensáveis às operações de proteção 

civil; 

– Gestão de eventuais donativos, subsídios e outros apoios materiais e 

financeiros recebidos em dinheiro com destino às operações de proteção civil. 

Compete ao Serviço Municipal de Proteção Civil no âmbito da administração de 

meios e recursos, a identificação das necessidades para implementação do 

PMEPCL, a identificação dos fornecedores públicos e privados e respetivos 

contactos, a manutenção de informação sobre as disponibilidades, por fornecedor. 

Prioridade de Ação 

– Garantir a permanente atualização do inventário de meios e recursos 

municipais. 

– Manter atualizada informação sobre os fornecedores, seus contactos e 

disponibilidades. 

– Elaborar acordos de fornecimento e aluguer de recursos e equipamentos. 

– Elaborar requisições relativas à aquisição de bens e serviços para apoio às 

operações. 

– Registar a utilização de meios e recursos, nomeadamente, no tempo, 

quantidades e local de aplicação. 
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– Definir e implementar os processos de identificação e credenciação do pessoal 

ligado às operações de socorro. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação  

Pessoal empenhado: 

– A Câmara Municipal de Lagoa nomeia e remunera o pessoal pertencente aos 

seus quadros. 

– O pessoal integrado nas operações de proteção civil pertencentes a agentes de 

proteção civil, entidades e organismos é remunerado pela respetiva entidade 

empregadora. 

– O pessoal voluntário pertencente aos BVPD, organismos e entidades de apoio 

não é remunerado, mas é abonado de alimentação nos dias que presta serviço. 

– O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite, a título benévolo, deverá 

apresentar-se nos locais de recrutamento de voluntários, designadamente nas 

Juntas de Freguesia e outros locais a designar, para posterior encaminhamento. 

– O pessoal voluntário, devidamente integrado, pode ser abonado de alimentação 

nos dias que preste serviço. 

Gestão de meios: 

– Os meios e recursos a empenhar durante a fase de emergência e reabilitação 

serão prioritariamente os indicados no PMEPCL. 

– Os meios e recursos pertencentes aos agentes de proteção civil, aos 

organismos e entidades de apoio serão colocados à disposição do Diretor do 

Plano que os afetará de acordo com as necessidades. 

– O Diretor do Plano e o Comandante das Operações de Socorro são autónomos 

para a gestão de meios existentes, assim como para a gestão de meios de 

reforço que lhes forem atribuídos. 
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– No emprego dos meios e recursos são utilizados em primeiro lugar os públicos, 

seguidos pelos detidos por entidades com as quais tenham sido celebrados 

protocolos, e por último, os das entidades privados sem contractos prévios. 

– Os pedidos de reforço de meios só são considerados válidos quando 

apresentados pela respetiva cadeia de comando. 

– Compete á Unidade Orgânica de Administração Geral elaborar requisições 

relativas a aquisição de bens e serviços para apoio às operações de proteção 

civil inerentes à ativação do PMEPCL, que após a respetiva aprovação, são 

adquiridos e liquidados nos termos da Lei. 

– A gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos previstos no 

Plano é da responsabilidade do SMPC. 

– A recolha do produto de dádivas será feita nomeadamente pelas Juntas de 

Freguesia, Delegação de Ponta Delgada da Cruz Vermelha Portuguesa, Caritas, 

paróquias, escuteiros e pela Santa Casa da Misericórdia de Santo António. 

Na Secção III da Parte IV do presente Plano encontram-se identificados os 

contactos de fornecedores públicos e privados de equipamentos, artigos e 

materiais necessários às operações de emergência de proteção civil. 

Gestão financeira: 

– A liquidação das despesas será efetuada pela Unidade Orgânica de 

Administração Geral, segundo as Normas de Contabilidade Pública; 

– Os agentes de proteção civil e as diversas entidades intervenientes são 

responsáveis pelas despesas efetuadas nas operações de proteção civil, as 

quais poderão ser reembolsadas ou comparticipadas de acordo com o disposto 

na Lei. 

– As despesas de manutenção e reparação de material são encargos das 

respetivas entidades. No caso de haver despesas extraordinárias estas serão 

liquidadas pela Unidade Orgânica de Administração Geral, através de verbas 

destinadas para o efeito ou da Conta Especial de Emergência, após analisar 

individualmente cada processo. 
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– No caso de uma determinada área do Município ser declarada em Situação de 

Calamidade os auxílios serão concedidos de acordo com a legislação em vigor; 

– Os subsídios e donativos recebidos em dinheiro, com destino às operações de 

emergência, são administrados pela Unidade Orgânica de Administração Geral 

através da Conta Especial de Emergência; 

– A alimentação, abrigo provisório e agasalho das populações evacuadas, serão 

da responsabilidade da Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Técnicos, 

através de verbas disponibilizadas superiormente para o efeito.  

2. Logística 

A área de intervenção logística destina-se a prover os recursos e os meios de 

apoio às operações de proteção civil realizadas pelas forças de intervenção, bem 

como os bens essenciais de sobrevivências às populações deslocadas ou 

desalojadas. 

Estrutura de Coordenação  

A área de intervenção logística é da responsabilidade do SMPC / Unidade Orgânica 

de Administração Geral, da Câmara Municipal de Lagoa. 

A responsável é Eng.ª Andreia Delfim, tendo por substituto a Vereadora Dra. 

Cristina Decq Mota. 

Missões: 

As missões específicas de âmbito logístico atribuídas aos intervenientes abaixo 

indicados, sem prejuízo de outras a atribuir pelo Diretor do Plano, são as seguintes: 

Diretor do Plano 

– Autoriza a realização de despesas. 
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SMPC  

– Coordena e executa atividades de logística de apoio às forças de 

intervenção; 

– Mantém permanentemente atualizada a base de dados de meios e recursos, 

bem como as listas de inventários que possibilita a sua atualização; 

– Estabelece os procedimentos para a requisição das necessidades logísticas 

adicionais por parte dos agentes, entidades e organismos de apoio; 

– Elabora e submete a autorização às requisições de bens e serviços para 

apoio às operações. 

Unidade Orgânica de Administração Geral 

– Estabelece os procedimentos para a aquisição das necessidades logísticas 

dos departamentos da Câmara Municipal para apoio às atividades de 

proteção civil; 

– Contacta e propõe protocolos com entidades fornecedoras de bens e 

géneros; 

– Procede à aquisição dos bens e serviços requisitados pelo SMPC; 

– Propõe a constituição, gere e controla os armazéns de emergência; 

– Controla o sistema de requisições feitas aos armazéns de emergência; 

– Monta um sistema de recolha e armazenamento de dádivas; 

– Propõe as medidas indispensáveis à obtenção de fundos externos; 

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

recebidos; 

– Garante os transportes disponíveis necessários; 

– Monta um sistema de manutenção e reparação de equipamentos; 

– Fornece os equipamentos e artigos disponíveis essenciais às ações de 

administração e logística. 
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Exército 

Aquando da intervenção do Exército em operações de proteção civil no Município, 

as missões de âmbito logístico suscetível de atribuição são as seguintes: 

– Confecionar e distribuir refeições às forças de intervenção; 

– Apoiar com pessoal e equipamento o fornecimento, confeção e distribuição 

de bens alimentares, alojamento provisório e higiene das populações 

evacuadas; 

– Colaborar no fornecimento de transporte e de outros artigos disponíveis; 

– Contribuem com pessoal e viaturas para a recolha e armazenamento do 

produto de dádivas. 

Juntas de freguesia 

– Constituem e coordenam postos locais de recenseamento voluntário; 

– Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de dádivas. 

Prioridade de Ação: 

– Apoiar as forças de intervenção com os recursos e equipamentos necessários à 

prossecução das missões de socorro, salvamento e assistência; 

– Fornecer alimentação, alojamento, agasalho e higiene pessoal às populações 

evacuadas ou desalojadas; 

– Fornecer água potável e cuidados de saúde à população em geral; 

– Estabelecer protocolos com fornecedores públicos e privados de 

disponibilização de equipamentos de apoio às operações de proteção civil, 

nomeadamente para a desobstrução expedita de vias de comunicação e 

itinerários de socorro, demolições, escoramentos, desobstruções, drenagem e 

escoamento de águas; 

– Promover a reparação e manutenção de viaturas essenciais à conduta das 

operações de emergência. 



 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL Edição: 02 

PLANO GERAL Revisão: 01 Janeiro 2014 

 

Página 60 de 241 

 

 

– Criar e gerir ações destinadas à obtenção de fundos externos, recolha e 

armazenamento de donativos. 

2.1. Apoio logístico às forças de intervenção 

O apoio logístico às forças de intervenção pode processar-se no fornecimento de 

alimentação, combustíveis, manutenção e reparação de equipamentos, 

transportes, material sanitário, material de mortuária e outros artigos essenciais à 

prossecução das missões de socorro, salvamento e assistência. 

As necessidades logísticas iniciais do pessoal envolvido são encargo dos próprios 

agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação  

Alimentação: 

– A alimentação do pessoal dos agentes de proteção civil, entidades e 

organismos intervenientes nas operações de socorro estarão a cargo destas.  

– Nas operações de socorro cuja duração ultrapasse as 24 horas e reunidas as 

condições para a confeção e distribuição de alimentação, a alimentação de todo 

ou parte do pessoal acima referido, pode ser centralizada e coordenada pelo 

SMPC. 

– A alimentação dos elementos da CMPC é encargo do SMPC, quando outro 

procedimento não for determinado pelo Diretor do Plano. 

– A alimentação do pessoal voluntário, sempre que possível é encargo do SMPC. 

– Caso algumas das forças de intervenção não tenha capacidade logística para 

fornecimento de refeições, e quando a dispensa de pessoal para tomar 

refeições não se afigure aconselhável, cabe ao SMPC o fornecimento de 

refeições ligeiras. 

– A refeição ligeira tipo consta da Secção III da Parte IV. Os seus componentes 

são adquiridos pela Unidade Orgânica de Administração Geral e preparados por 

entidades e organismos de apoio. A distribuição é encargo do SMPC. 
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– Em substituição da refeição ligeira tipo, pode ser distribuída uma ração de 

combate, a adquirir ao Exército, à qual se deve juntar dois papo-secos ou um 

pão médio. 

– As refeições quentes são distribuídas após o primeiro dia de intervenção. A sua 

confeção e distribuição, sempre que possível, deve ser realizada pelo Exército. 

Em alternativa, a alimentação pode ser confecionada em cantinas de 

estabelecimentos de ensino ou em restaurantes, sendo a sua distribuição da 

responsabilidade do SMPC. 

– Deve a Unidade Orgânica de Administração Geral estabelecer protocolos com 

restaurantes do concelho de Lagoa para a confeção das refeições acima 

referidas. 

Combustíveis: 

– O reabastecimento das viaturas dos agentes de proteção civil, entidades e 

organismos intervenientes nas operações de socorro deve realizar-se segundo 

as normas estabelecidas pelos mesmos.  

– Por motivos de celeridade as viaturas acima referidas poderão ser 

reabastecidas nos postos de combustíveis, através de guias de fornecimento. 

– Em alternativa, o reabastecimento das viaturas poderá realizar-se “in situ” 

através de autotanque de combustível ou de viatura acoplada com depósito de 

combustível. 

– O autotanque pode ser solicitado às empresas abastecedoras de combustível. 

– As viaturas acopladas com depósito podem ser requisitadas a empresas de 

construção civil. O abastecimento dos depósitos realiza-se nos postos de 

combustíveis, através de guias de fornecimento. 

– As guias de fornecimento serão liquidadas posteriormente, pela Unidade 

Orgânica de Administração Geral, através da sua Conta Especial de 

Emergência ou por verbas consignadas para o efeito. 
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Manutenção e reparação de viaturas e equipamentos: 

– As despesas de manutenção e reparação de viaturas e equipamentos são 

encargo dos agentes de proteção civil, entidades e organismos a que pertence o 

material. No caso de haver despesas extraordinárias estas serão liquidadas pela 

Unidade Orgânica de Administração Geral, através de verbas destinadas para o 

efeito ou da sua Conta Especial de Emergência. 

Transportes: 

– As necessidades de transporte de pessoal e de material das forças de 

intervenção, devem ser apresentadas ao COS, que as deve procurar suprimir 

com os meios existentes no TO. 

– Quando os meios existentes no TO são insuficientes para a satisfação das 

necessidades acima referidas, o COS solicita ao Diretor do Plano o reforço de 

meios, os quais são obtidos preferencialmente, junto das empresas com as 

quais se tenha protocolos. 

Material sanitário: 

– O material sanitário necessário às operações de socorro realizadas 

nomeadamente pelos bombeiros, Centro de Saúde e Exército, são fornecidos 

pelas respetivas cadeias de reabastecimento. 

– Em caso de rotura de abastecimento, o Diretor do Plano deve diligenciar junto 

das autoridades regionais de saúde a reposição de stocks. 

Material de mortuária: 

– Os sacos para recolha de mortes são obtidos junto dos BVPD e do SRPCBA. 

Outros artigos: 

– Outros artigos essenciais à prossecução das missões de socorro, salvamento e 

assistência, que as forças de intervenção normalmente não possuem, ou que se 

existentes são insuficientes, devem ser solicitados através do COS, ou dos 

representantes presentes na CMPC. 
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– O Diretor do Plano diligenciará no sentido da satisfação dos pedidos 

apresentados, preferencialmente, junto das empresas com protocolos firmados. 

Identificação de pessoas e viaturas: 

– A identificação de pessoas e viaturas é requerida para o controlo de acessos.  

– Consideram-se naturalmente identificados as pessoas uniformizadas ou 

envergando coletes ou agasalhos com a inscrição de Proteção Civil. 

– Consideram-se naturalmente identificadas as viaturas dos agentes de proteção 

civil e a das entidades e organismos detentoras de logótipos identificativos. 

– O SMPC deve providenciar a obtenção de coletes para a identificação dos 

elementos do respetivo serviço, CMPC e de voluntários. 

– As viaturas requisitadas devem ostentar um dístico com autorização de 

circulação no para brisas, a elaborar pelo SMPC. 

2.2.  Apoio logístico às populações 

O apoio logístico às populações deslocadas ou desalojadas realiza-se nos centros 

de acolhimento, onde são prestados os seguintes serviços: 

– Alojamento; 

– Alimentação; 

– Higiene pessoal; 

– Vestuário; 

– Cuidados de saúde. 

Os centros de acolhimento devem situar-se fora da zona de sinistro e da zona de 

apoio. Cabe ao Diretor do Plano a ativação dos centros de acolhimento, em função 

da localização das áreas evacuadas e das suas condições de utilização, optando-

se, preferencialmente, pelos definidos na Secção III da Parte IV. 

 Em função do número de pernoitas no centro de acolhimento, este é classificado 

de curta (uma pernoita) ou de média duração (mais de uma pernoita), e deve 

satisfazer as condições mínimas expressas no Quadro 5. 
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Requisitos Curta duração Média duração 

Sanitários   

Balneário e vestuário   

Camas   

Refeitório   

Lugares sentados   

Parqueamento *   

Energia elétrica   

Água potável   

Meios de combate a incêndio   

Meios de primeiros socorros   

Telefone fixo  ** 

Estrutura resistente a sismos   

Quadro 5 - Requisitos mínimos dos centros de acolhimento 

* A movimentação da população deve ser feita, prioritariamente através das viaturas 
pessoais.  

** Requisito desejável. 

O acolhimento das populações pode ocorrer em edifícios ou em acampamentos. 

Em cada centro de acolhimento deve ser nomeado um responsável, encarregue de 

organizar e coordenar as pessoas do centro para a realização de atividades, bem 

como para servir de elemento de ligação à CMPC: 

Os deslocados e desalojados devem participar nas ações que lhes sejam 

requeridas, relacionadas com a vivencia no centro, nomeadamente na limpeza e 

arrumação, distribuição de alimentação e de lavandaria. 

Sempre que necessário os centros de acolhimento funcionarão como pontos de 

reunião para controlo dos residentes e despiste de eventuais desaparecidos. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação  

Receção e registo: 

– A primeira Ação a desenvolver sempre que alguém dê entrada num centro de 

acolhimento é o registo. 

– O registo pressupõe a recolha da seguinte informação: nome, idade, morada 

anterior e necessidades especiais. 

– Deve também ser feito o registo de familiares desaparecidos ou mortos. 

Alojamento: 

– Sempre que possível, o alojamento das populações deve se realizar por 

famílias; 

– O alojamento em edifícios públicos com diversos compartimentos amplos, coso 

das salas de aula, casernas e enfermarias, com vista a melhorar a privacidade, 

as pessoas devem ser alojadas por sexo, podendo as crianças até aos 10 anos 

ficar com qualquer familiar; 

– Compete ao SMPC organizar, dirigir e coordenar a instalação dos 

acampamentos.  

– Para efeitos das presentes instruções, considera-se uma tenda equivalente a 

um compartimento. 

– Crianças órfãos e cujos pais se encontram em paradeiro incerto, devem ficar em 

permanência ao cuidado de assistentes sociais e em compartimentos 

independentes; 

– Idêntico tratamento deve ser ministrado a pessoas com deficiência mental sem 

familiares presentes no centro de acolhimento; 

– As pessoas acamadas que não requerem cuidados hospitalares, podem ficar 

nos centros de acolhimento, sendo reservados para esses e seus familiares, 

sempre que possível, compartimentos independentes; 

– Pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada devem ficar em 

compartimentos localizados no piso térreo e se possível, junto de saídas. 
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– O SMPC é o responsável pelo apedrejamento dos centros com colchões, 

almofadas, cobertores, e se possível, lençóis e fronhas.  

– Em todos os compartimentos deve ser previsto a instalação de contentores 

fechados para a recolha de lixos. 

– Quando se afigure recomendável, podem ser criadas divisórias nos 

compartimentos, nomeadamente, com recurso a cabos fixos nas paredes para 

suporte de cortinas. 

– Semanalmente deve ser providenciado a lavagem da roupa de cama. 

– Diariamente deve ser realizada a ventilação dos espaços. 

– Todos os ocupantes do centro de acolhimento devem receber informação sobre 

a evacuação do mesmo, bem como participar num simulacro de evacuação. 

– Devem ser designadas pessoas para auxiliar na evacuação das pessoas 

acamadas, com mobilidade condicionada, crianças com idade inferior a 6 anos e 

pessoas com dificuldade de perceção da ordem de evacuação. 

– As vias horizontais e verticais de evacuação devem se manter 

permanentemente desobstruídas, nomeadamente de mobiliário e bens das 

populações. 

– Os centros de acolhimento devem ser dotados de um gerador de emergência 

para o caso de falha da energia elétrica. 

Alimentação: 

– Sempre que possível a alimentação será confecionada nos centros de 

acolhimento. Para o efeito devem ser disponibilizados meios de confeção e 

conservação de alimentos. 

– A cada deslocado/desalojado são distribuídos pratos, talheres e copo, o qual é 

responsável para sua guarda e limpeza. Excetua-se desta obrigação as pessoas 

com manifesta incapacidade para o efeito. 

– Compete ao SMPC providenciar louça e os locais de lavagem da mesma. 
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– Compete ao SMPC providenciar mesas, bancos ou cadeiras para os locais de 

tomar refeições, caso não sejam existentes nos centros de acolhimento. 

– Como já referido, as pessoas alojadas no centro devem participar na 

preparação, confeção e distribuição da alimentação. 

– Devem ser providenciados contentores fechados para depósitos dos resíduos 

alimentares e proceder à sua evacuação diária. 

– Nas proximidades dos refeitórios devem existir lavatórios. 

– As águas provenientes dos lavatórios e pias devem ser canalizadas para a rede 

de afluentes. Caso a rede de esgotos se encontre danificada, deve ser 

estabelecido um sistema provisório de evacuação dos esgotos. 

Sanitários: 

– Sempre que possível, os sanitários devem estar separados por sexo. 

– Os sanitários devem estar dotados no mínimo de sanita e lavatório. 

– Deve existir uma sanita para cada 30 pessoas. 

– Os sanitários devem ser dotados de papel higiénico, escova de piaçaba e 

contentor para colocação de papéis. 

– A limpeza deve ser diária e sempre que se justifique, mais do que uma vez ao 

dia. 

– Semanalmente deve ser realizada a desinfeção com creolina ou produto de 

efeito equivalente. 

– As águas sanitárias devem ser canalizadas para a rede de afluentes 

domésticos. Caso esses se encontrem danificados, a forma como deverá ser 

feita a drenagem dos esgotos e o destino a dar-lhe, nomeadamente pela 

construção de redes de drenagem e estações de depuração, serão resolvidos 

caso a caso, tendo em consideração o número de pessoas no centro, previsão 

do tempo de permanência no mesmo e a natureza do solo, de modo a 

assegurar as condições de higiene e a não contaminação de aquíferos. 
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Local de banhos e vestiários: 

– Os locais de acolhimento devem ser providos de locais de banho e de 

vestuários, separados por sexo e sempre que possível, dotados de água 

quente. 

– Quando existir apenas um local de banho e um vestiário, deve ser estabelecidas 

horas de utilização por sexos. 

– Devem ser ainda previsto um horário e pessoal para banhos assistidos. 

– Os vestiários devem ser contíguos aos locais de banho e serem dotados de 

assentos. 

– Quando montados ao ar livre devem ser resguardados das vistas e o chão 

forrado de estrados. 

– As águas provenientes dos duches devem ser canalizadas para a rede de 

afluentes. Caso a rede de esgotos se encontre danificada, deve ser 

estabelecido um sistema provisório de evacuação dos esgotos. 

Vestuário: 

– O fornecimento de vestuário às pessoas necessitadas está a cargo das Caritas 

e Delegação de Ponta Delgada da Cruz Vermelha, auxiliados pelos escuteiros 

do Município. 

– O vestuário proveniente da recolha de donativos será distribuído pelas 

entidades acima mencionadas ou outras designadas para o efeito. 

– A distribuição de vestuário será realizada preferencialmente em armazéns de 

recolha e armazenamento, os quais devem dispor de locais de prova 

resguardados das vistas. 

Cuidados de saúde: 

– Os cuidados de saúde aos utentes dos centros de acolhimento, serão 

preferencialmente prestados nos mesmos, com a deslocação dos profissionais 

de saúde. 
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– Os cuidados de saúde à população não desalojada serão prestados na Unidade 

de Saúde de Lagoa e/ou nos postos médicos avançados. 

Abastecimento de água à população não desalojada: 

– Em caso de interrupção do fornecimento domiciliário de água, o abastecimento 

de água potável será assegurado por agentes de proteção civil a designar, em 

locais e horários a estabelecer.  

Voluntários: 

– Compete às Juntas de Freguesia a receção e registo de voluntários. 

– Os Presidentes das Juntas de Freguesia comunicam diariamente ao Diretor do 

Plano as disponibilidades em voluntários. 

– O SMPC com base nas listas de voluntários e segundo as orientações do 

Diretor do Plano, reforça as áreas de intervenção, de acordo com a 

especialidade técnica dos voluntários. 

Donativos: 

– Em casa de insuficiência de meios, nomeadamente devido à extensão da 

catástrofe, podem ser realizadas ações de recolha de donativos. 

– A criação das ações destinadas à obtenção de fundos externos é feita através 

da comunicação social, ficando a sua gestão a cargo do Diretor do Plano.  

– As entidades vocacionadas para a receção e armazenamento de donativos 

(alimentos, agasalhos, roupas, entre outros) são o Banco Alimentar Contra a 

Fome, a Delegação de Ponta Delgada da Cruz Vermelha Portuguesa, as Caritas 

e paróquias, a Santa Casa da Misericórdia de Santo António, os Escuteiros e as 

Juntas de Freguesia. 

– O Diretor do Plano é apoiado na gestão dos donativos pelo Centro de Gestão de 

Donativos, a constituir pela Unidade Orgânica de Administração Geral. 

Centros de Registo, Pesquisa e Localização: 

– Nas situações de catástrofe em que se verifique um elevado número de 

desaparecidos é acionado o Centro de Registo, Pesquisa e Localização (CRPL). 
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– O CRPL constitui-se numa célula da CMPC, reforçada se necessário, com 

pessoal do SMPC. 

– A sua missão, é como o nome indica, o registo, a pesquisa e a localização de 

desaparecidos. 

– O registo de desaparecidos compete aos Presidentes de Junta ou pessoas por 

estes indicados e aos responsáveis pelos centros de acolhimento, os quais são 

enviados ao CRPL. 

– O Hospital, CSL e os serviços mortuários elaboram registos diários de doentes e 

mortos, os quais são enviados para a CMPC. 

– Os centros de acolhimento mantêm atualizados registos das pessoas recolhidas 

nos mesmos, os quais são enviados diariamente à CMPC. 

– O CRPL com base na informação disponível procura determinar o paradeiro dos 

desaparecidos. 

– Contribuem para a pesquisa e localização de desaparecidos as forças no TO 

com missões de busca e salvamento. 

Apoio Psicológico: 

– O apoio psicológico às vítimas e seus familiares será coordenado pelo Centro 

de Saúde de Lagoa, que para o efeito deve solicitar apoio em psicólogos. 

3. Comunicações 

Nas operações de proteção civil devem ser utilizados todos os meios disponíveis 

de comunicações. 

Para efeitos do presente Plano, designa-se por sistema de comunicações 

operacionais de proteção civil ao conjunto de meios, procedimentos, frequências, 

indicativos de chamada e endereços dos intervenientes previstos no PMEPCL. 

Os meios do sistema de comunicações operacionais de proteção civil são os 

indicados na Figura 2. 
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Figura 2 - Meios do sistema de comunicações operacionais de proteção civil. 

Missões: 

As missões específicas de âmbito das comunicações, atribuídas aos intervenientes 

abaixo indicados, sem prejuízo de outras a atribuir pelo Diretor do Plano, são as 

seguintes: 

SMPC: 

– Assegura a operacionalidade permanente dos equipamentos de comunicações 

do SMPC; 

Meios 

Telecomunicações  

Públicas 
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Internet 

Redes Rádio 
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Câmara Municipal 
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– Promove a formação e treino dos elementos da Câmara Municipal de Lagoa 

com funções de proteção civil, nomeadamente quanto á utilização dos 

procedimentos de comunicações; 

– Garante a atualização permanente da Lista de Contactos; 

– Identifica necessidades quando ao reforço de meios e de pessoal para o 

funcionamento das comunicações. 

BVPD: 

– Reforço com telefonistas, se solicitado, as comunicações na CMPC. 

PSP: 

– Se necessário e dentro das suas disponibilidades, assegura o serviço de 

estafetas. 

Exército: 

– Se solicitado, estabelece e assegura uma rede rádio entre o Diretor do Plano e 

o COS; 

– Se necessário e dentro das suas disponibilidades, colabora no serviço de 

estafetas 

Escuteiros: 

– Se necessário colaboram no serviço de estafetas. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação  

O local principal e alternativo de funcionamento da CMPC deve ser dotado de 2 ou 

mais telefones fixos, um fax e dispor de Internet, preferencialmente, sem fios, bem 

como de rede rádio. 

O Posto de Comando Avançado, local onde se localiza o COS, deve dispor, no 

mínimo, de meio rádio. 

Os agentes de proteção civil, entidades e organizações de apoio utilizam nas 

comunicações internas e na ligação com o seu representante na CMPC, as redes e 

meios próprios de telecomunicações.  
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À data da elaboração do presente Plano não existem radioamadores localizados no 

concelho de Lagoa. Caso venham a existir e se encontrem licenciados, podem ser 

chamados a colaborar no sistema de comunicações operacionais de proteção civil, 

sob a coordenação do SMPC. 

Em caso de falha total das telecomunicações, será montado um serviço de 

estafetas, a guarnecer, consoante a disponibilidade, pela Polícia de Segurança 

Pública, Exército, escuteiros ou voluntários, preferencialmente, motociclistas. A 

coordenação do serviço de estafetas fica a cargo do SMPC. 

O SMPC é responsável pela elaboração, manutenção e atualização da Lista de 

Contactos, da qual consta a designação do agente de proteção, entidade e órgão 

de apoio, responsável e substituto, telefone fixo, telemóvel e e-mail do serviço. 

A Lista de Contactos encontra-se na Secção III da Parte IV. 

Da Lista de Centros de Acolhimento deve contar o número de telefone fixo e e-mail, 

quando aplicáveis. 

Após o acionamento do PMEPCL, o SMPC estabelece e mantém as comunicações 

necessárias com o SRPCBA, CMPC e o COS. 

Nas comunicações operacionais não é autorizada a utilização de linguagem 

codificada e serão observadas, como regras, a não sobreposição de 

comunicações, a utilização exclusiva dos meios para comunicações de serviço e o 

respeito pelos procedimentos estabelecidos e prioridades de mensagem. 

Para efeito de comunicação via rádio o organograma das comunicações, o 

diagrama de redes e os procedimentos rádio são os abaixo indicados. 

 

 

 

 



 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL Edição: 02 

PLANO GERAL Revisão: 01 Janeiro 2014 

 

Página 74 de 241 

 

 

Organograma do sistema de comunicações operacionais 

O sistema de comunicações operacionais previsto no PMPCL, representado no 

organograma da Figura 3, utiliza infraestruturas de telecomunicações públicas que 

se agrupam em redes do serviço telefónico fixo e móvel, serviço de telefax e 

Internet, e as redes rádios do SRPCBA, dos agentes de proteção civil e dos 

radioamadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Organograma do sistema de comunicações operacionais 
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Procedimentos de comunicações rádio 

A clareza, simplicidade e rapidez nas comunicações rádio são obtidas por 

expressões rádio, algumas das quais se apresentam nos quadros seguintes. 

Expressão Significado 

Aqui Após estas expressões segue-se o indicativo do posto que está a emitir 

Escuto 
Terminei a minha mensagem e aguardo uma mensagem do posto que 
contactei 

Terminado 
Terminei a minha mensagem e não aguardo resposta do posto que 
contactei. A ligação terminou e o canal fica de novo livre. 

No local Estou no local da ocorrência 

Disponível Estou fora da unidade, apto para prestar serviço 

De regresso Regresso ao quartel (posso ou não estar disponível) 

INOP Estou avariado (incapaz de prestar qualquer serviço) 

Na unidade 
Cheguei à minha unidade e vou desligar o rádio. Para me mobilizar 
comunique com a unidade. 

Acuse repetindo Repita a mensagem exatamente como a recebeu 

Afirmativo Sim 

Aguarde 
Mantenha-se na escuta pois em breve será enviada nova mensagem (a 
ligação deve ser terminada de seguida, utilizando os procedimentos 
definidos para fecho) 

Algarismos Seguem-se algarismos ou números 

Assim farei Percebi a sua mensagem e vou atuar como solicitado 

Confirme Repita a informação solicitada (ou prestada) 

Correto 
A informação recebida está correta (se tiver indicações para cumprir, 
serão cumpridas) 

Errado A mensagem estava errada 

Eu repito Vou repetir (toda ou parte da mensagem) 

Eu soletro Vou soletrar (letra a letra) a palavra anterior 

Hora Segue-se a indicação horária 

Informe Preste a informação solicitada 

Negativo Não 

Recebido Recebido Recebi (entendi) a sua mensagem 

Silêncio 
(repetindo 3 vezes) 

Cessar imediatamente todas as emissões neste canal, exceto as 
referentes ao acidente atual 

Silêncio cancelado O silêncio foi cancelado, retomar as comunicações no regime normal. 

Quadro 6 - Expressões de mensagem 
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Expressão Significado Expressão Significado 

Alfa A November N 

Bravo B Oscar O 

Charlie C Papa P 

Delta D Quebéc Q 

Écho (lê-se equo) E Romeo (lê-se rómio) R 

Fox-Trot F Sierra S 

Golf G Tango T 

Hotel H Uniform U 

India I Victor V 

Juliete (lê-se juliéte) J Whiskey W 

Kilo K X-Ray (lê-se ecsrei) X 

Lima L Yankee (lê-se ianqui) Y 

Mike (lê-se maique) M Zulu Z 

Quadro 7 - Alfabeto fonético 

 

Hora Linguagem comum Expressão 

24.00 Meia-noite  Horas, vinte e quatro 

00.05 Meia-noite e três Horas, vinte e quatro, zero três 

00.70 Sete horas Horas, sete, zero, zero 

11.25 Onze e vinte cinco Horas, onze, vinte cinco 

14.45 Um quarto para as três Horas, catorze, quarenta e cinco 

Quadro 8 - Transmissão de horas 

4. Gestão da Informação 

A gestão da informação consiste no processo de receção, confirmação, recolha, 

tratamento e transmissão de informação relativa a uma situação de emergência.  

Assim, a gestão da informação envolve: 

– A receção da informação, que consiste na transmissão de dados sobre uma 

dada situação de emergência por populares; 
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– Confirmação da informação, realizada pelos agentes de proteção civil, entidades 

e organismos de apoio, relativamente à informação rececionada pelos 

populares; 

– Recolha de informação, que consiste na transmissão de dados sobre uma 

situação de emergência pelos agentes de proteção civil, entidades e organismos 

de apoio; 

– Tratamento de informação, consiste na análise da informação com vista a 

determinar ações subsequentes, identificar destinatários da informação e 

proceder ao seu registo; 

– Registo e disponibilização de informação, realizado no Comando Coordenador 

de Emergência. 

– Transmissão de informação, que consiste na comunicação pela estrutura de 

coordenação e comando de informações aos agentes de proteção civil, 

entidades, organismos de apoio, população e órgão de comunicação social; 

Os principais Objetivos da gestão da informação são: 

– O esclarecimento da situação de emergência; 

– Potenciar a afetação  de recursos nos locais de sinistro e no tempo de resposta; 

– Informar os agentes de proteção civil, entidades e organismos de apoio; 

– Avisar e informar a população. 

A gestão da informação encontra-se dividida em três componentes: 

– Gestão da informação entre as entidades atuantes nas operações; 

– Gestão da informação às entidades intervenientes do plano; 

– Informação Pública. 

4.1. Gestão da informação entre as entidades atuantes nas operações 

A gestão da informação entre as entidades atuantes no TO e a estrutura de 

coordenação e comando realiza-se nos sentidos ascendente e descendente. 
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No sentido ascendente com a recolha e confirmação de informação pelas entidades 

e sua transmissão à estrutura de coordenação e comando. 

No sentido descendente pelo estrutura de coordenação e comando às entidades 

com informação complementar sobre a situação no TO, bem como informação 

relativa a condições meteorológicas, crises sísmicas, perigos detetados nas 

estradas, entre outros. 

Sempre que possível, e de modo a aliviar o COS, a transmissão da informação 

deve se realizar pelos elementos da CMPC às organizações a que pertencem, 

acumulando desta forma as funções de elementos de ligação. 

A participação na gestão de informação de emergência é uma responsabilidade de 

todos. O tipo de informação a ser reportado pelas forças de intervenção é o 

seguinte: 

– De situação: descrição geral da ocorrência com indicação de: 

 Localização; 

 Hora de ocorrência; 

 Tipo de ocorrência (acidente de transito, inundação, derrame, fuga de 

gás, sismo, …); 

 Danos pessoais com indicação do número de mortes, feridos graves e 

ligeiros, situação dos acidentados, sexo e idades; 

 Danos ambientais, por ex. existência de derrames, incêndios, emissões 

de gases; 

 Danos materiais, em veículos, edifícios, viadutos e outras estruturas 

 Danos em animais, acidentados ou mortos. 

– De necessidades: indicação de recursos para dar resposta à situação de 

emergência os quais, à data do reporte, não se encontram no local. A título de 

exemplo de recursos indica-se especialistas para avaliação do perigo de 

colapso de escombros, ou a necessidade de grua par a remoção dos mesmos 

para acesso a acidentados. 
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– De circulação: dados relativos a obstruções encontradas nas vias rodoviárias 

com indicação do tipo e sua localização. 

– De perigos: indicação do tipo de perigo e sua localização. Exemplos: linhas 

elétricas caídas, colapso parcial de estradas, eminência de queda de taludes. 

A transmissão da informação ocorre por um dos seguintes meios: 

– Por voz (rádio, telefone, telemóvel); 

– Escrita (fax, e-mail, documento em papel); 

– Presencial, nomeadamente com a realização de briefings; 

– Videoconferência. 

Diariamente os agentes de proteção civil, entidades e organismos devem elaborar 

relatórios de situação conforme modelos da Secção III da Parte IV, e remete-los ao 

Diretor do Plano. 

Quando a duração da resposta a situações de emergência ultrapassar as 24horas, 

deve ser estabelecido pelo Diretor do Plano a realização de briefings diários, no 

local de reunião da CMPC. 

Os briefings têm por finalidades informar os intervenientes da evolução da situação 

de emergência e coordenar atividades futuras. 

Participam nos briefings para além do Diretor do Plano e da CMPC, o COS, os 

comandantes das forças dos agentes de proteção e os responsáveis das entidades 

e organizações de apoio. 

4.2. Gestão da informação às entidades intervenientes do plano 

Os agentes de proteção civil, entidades e organismos de apoio não intervenientes 

na fase inicial de resposta a uma situação de emergência, cuja atuação no TO seja 

espectável, devem ser informados da ocorrência e seu desenvolvimento, com vista 

ao seu aprontamento.  

Compete ao Diretor do Plano a ordem de aprontamento, a qual deve ser 

acompanhada das previsíveis missões a atribuir. 
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Compete ao Gabinete de Apoio da CML a atualização da informação a prestar, 

sempre que se considere pertinente, mas nunca excedendo períodos de 24 horas. 

Os agentes de proteção civil, entidades e organismos de apoio com ordem de 

aprontamento devem ser convocados aquando da realização de briefings.  

4.3. Informação Pública 

Destina-se a avisar e manter informada a população sobre a ocorrência de uma 

situação de emergência, bem como a relembrar as medidas de autoproteção a 

adotar. 

O aviso às populações pode ser desencadeado através da utilização dos seguintes 

meios, em separado ou em simultâneo: 

– Radiodifusão de comunicações pelas rádios e RTP/A; 

– Avisos sonoros e instruções difundidos pelos altifalantes dos veículos da Policia 

de Segurança Pública, dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada e veículos 

da Câmara Municipal; 

– Via telefone ou telemóvel para estabelecimentos de grande concentração de 

público, nomeadamente, estabelecimentos de ensino, superfícies comerciais e 

fábricas; 

– Pessoalmente através de elementos dos agentes de proteção civil, entidades e 

organismos de apoio, nomeadamente, com recurso a megafones; 

– Sinos das igrejas. 

Estes sinais deverão ser definidos e divulgados junto das populações, de modo a 

que a população afetada possa facilmente reagir ao estímulo sonoro. 

No estabelecimento dos procedimentos de aviso e informação pública, há que ter 

em conta que: 

– Parte dos munícipes poderá ignorar, não ouvir ou não entender os avisos das 

autoridades, bem como as informações ou instruções que lhe são destinadas; 

– Algumas pessoas poderão necessitar de atenção especial, tendo em conta as 

incapacidades de que sofrem ou do local de residência; 
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– Quando a ocorrência atingir uma área superior à do Município de Lagoa, a 

informação poderá vir a ser vinculada através das estações de televisão e de 

radiodifusão nacionais e regionais. 

A informação pública será realizada preferencialmente através dos OCS.  

Nos centros de acolhimento a informação pública poderá realizar-se pela leitura e 

afixação de comunicados. 

O Gabinete de Apoio garante a ligação com os órgãos de comunicação social, 

diligenciando para que sejam emitidos na íntegra e em tempo útil, os avisos, 

comunicados, notas de imprensa e outras formas de difusão de informações, no 

âmbito da sua missão de serviço público. 

A informação a disponibilizar deverá informar acerca de: 

– Situação atual da ocorrência; 

– Ações em curso para o socorro e assistência; 

– Áreas de acesso restrito; 

– Medidas de autoproteção 

– Locais de reunião, acolhimento provisório ou assistência; 

– Números de telefone e locais de contacto para informações; 

– Números de telefone e locais para recebimento de donativos e serviço 

voluntário; 

– Instruções para regresso de populações evacuadas. 

A periodicidade da divulgação da informação é da responsabilidade do Diretor do 

Plano devendo, contudo, ser feito pelo menos um press release diário. 

5. Procedimentos de Evacuação 

A evacuação consiste na movimentação de pessoas de um local de risco real ou 

potencial, para um local seguro. 

Dependendo da natureza do risco e do tempo de resposta, a evacuação pode 

ainda abranger animais, documentos e bens. 
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A evacuação das populações pode ocorrer de uma área, localidade ou edifício. 

Relativamente à localidade, a evacuação pode ser total ou parcial. 

A evacuação pode realiza-se segundo dois modos: 

– Evacuação imediata: a desencadear na eminência da ocorrência ou após a 

ocorrência do sinistro, onde o afastamento imediato do local de risco é essencial 

para a salvaguarda da vida humana; 

– Evacuação horária: evacuação a concretizar-se até uma dada hora, o que 

possibilita às populações a salvaguarda de documentos, bens e animais. 

A ordem de evacuação é proposta pelo Comandante das Operações de Socorro e 

validada pelo Diretor do Plano. 

Os principais cenários de evacuação de populações são os seguintes: 

– Erupção vulcânica (lançamento de gases e cinzas): implica a evacuação total de 

pessoas e animais; 

– Crise sísmica: evacuação parcial das populações de zonas densamente 

urbanizadas e com falta ou com poucos espaços livres; 

– Tsunami: afastamento das populações da costa e praias; 

– Incêndio urbano: evacuação das populações dos edifícios em risco; 

– Incêndio florestal: evacuação total das populações, e se possível de animais, 

dos edifícios em risco; 

– Risco de colapso (perda de estabilidade estrutural dos edifícios na sequência de 

incêndio, sismo ou de outro evento), evacuação das populações dos edifícios 

em risco; 

– Inundação: afastamento das populações do leito de ribeiras. 

– Emissão de gases tóxicos: evacuação total de pessoas e se possível, de 

animais; 

– Acidente rodoviário com camião cisterna, com risco de incêndio e explosão: 

afastamento das populações para além do perímetro de segurança. 



 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL Edição: 02 

PLANO GERAL Revisão: 01 Janeiro 2014 

 

Página 83 de 241 

 

 

De forma a se sistematizar os procedimentos de evacuação das populações 

considera-se que a mesma comporta as seguintes fases: 

– Aviso das populações; 

– Movimentação; 

– Apoio na evacuação; 

– Confirmação da evacuação; 

– Isolamento das áreas evacuadas ou sinistradas. 

Aviso: 

O aviso das populações realiza-se conforme descrito no ponto 4.3 Informação 

pública. 

Da informação de aviso deve constar os locais para onde as populações se devem 

deslocar, os quais podem ser: 

– Para além do perímetro de segurança; 

– Para zonas de concentração local; 

– Para zonas de reunião e irradiação; 

– Para centros de acolhimento. 

As Zonas de Concentração Local (ZCL), localizam-se na proximidade da zona de 

sinistro, são locais de concentração provisórios de pessoas que não possuem 

meios de transporte. São estabelecidos pelos agentes de proteção civil aquando da 

ocorrência e comunicados ao SMPC para disponibilização de meios. 

A responsabilidade pelas populações presentes nas ZCL é do agente de proteção 

civil que a estabeleceu e cessa com a recolha das mesmas. 

As Zonas de Reunião e Irradiação (ZRI) são locais amplos e seguros, previstos no 

PMEPCL, para onde convergem as populações pelos próprios meios e as 

recolhidas das diversas ZCL. Têm por principais finalidades a reunião de famílias, o 

registo de desaparecidos e a organização dos grupos com destino aos centros de 

acolhimento.  
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Compete ao SMPC a organização, direção e coordenação das ZRI.  

Movimentação: 

A movimentação das populações realiza-se pelos meios próprios. 

Quando a distância do local de risco ao local de segurança é curta, a deslocação 

realiza-se a pé. Para maiores distancias, as pessoas devem utilizar os seus 

próprios veículos.  

As pessoas que não possuem de meios de transporte são encaminhadas para 

ZCL, sendo posteriormente recolhidas.  

A orientação da evacuação e a movimentação das populações é da 

responsabilidade das Forças de Segurança. 

O tráfego rodoviário deve ser reencaminhado pelas forças de segurança, de modo 

a não interferir com a movimentação das populações a evacuar, nem com a 

mobilidade das forças de intervenção. 

Ao longo das vias rodoviárias de evacuação, sempre que se afigure necessário, as 

Forças de Segurança devem criar de barreiras de encaminhamento de tráfego e 

pontos de controlo, que se destinam a prestar assistência aos evacuados e a 

manter o fluxo da movimentação em direção às ZCI. 

O Gabinete de Apoio deve emitir comunicados para os OCS com a indicação dos 

locais para onde as populações se devem dirigir e a solicitar às populações não 

evacuadas que não se dirigem para a zona sinistrada, se mantenham nas suas 

residências, de modo a não congestionar as vias de evacuação. 

O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas é controlado pelas 

forças de segurança, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego. 

Apoio na evacuação: 

O apoio na evacuação abrange as pessoas com mobilidade condicionada e com 

limitações na perceção de riscos. Encontram-se nestas condições as pessoas: 

– Presentes nas suas moradias e que se encontram acamadas, idosos que vivem 

sozinhos, deficientes motores e mentais e idosos com crianças a seu cargo. 
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– Populações que se encontrem em lares de idosos, centros de dia, creches e 

infantários, estabelecimentos de ensino especial. 

Compete ao SMPC conjuntamente com as Juntas de Freguesia e o IDSA a 

referenciação e atualização da Lista de Pessoas com Mobilidade Condicionada, a 

qual se destina exclusivamente a evacuação horária. 

A evacuação imediata é da responsabilidade das respetivas instituições, a qual se 

deve proceder em conformidade com os procedimentos em caso de emergência ou 

plano de emergência interno. 

Na lista acima referenciada, relativamente às instituições deve contar a morada, 

número de utentes, número de funcionário e horário de funcionamento.  

O apoio à evacuação é assegurado com o transporte adequado à situação dos 

evacuados e com efetivos para orientarem e executarem as evacuações. 

Confirmação da evacuação: 

A confirmação da evacuação de edifícios é da responsabilidade dos respetivos 

proprietários ou de quem detiver a exploração do edifício, a qual deve ser feita de 

acordo com as medidas previstas no plano de evacuação. 

A confirmação da evacuação de áreas e localidades é da responsabilidade dos 

agentes de proteção civil.  

Isolamento das áreas evacuadas ou sinistradas: 

Compete às Forças de Segurança o isolamento das áreas evacuadas ou 

sinistradas.  

O Exército colabora no isolamento das áreas referidas. 

Sempre que a situação de emergência aconselha um maior afastamento dos 

agentes da autoridade ou se assista à falta de meios humanos, o isolamento das 

áreas evacuadas será realizado com a colocação de obstáculos das vias de 

acesso, complementados com sinais de proibição e de aviso, e eventualmente, com 

informação escrita complementar dos perigos presentes.  
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Corredores de emergência 

Compete às Forças de Segurança a abertura e manutenção de corredores de 

emergência, quando solicitados pelo Diretor do Plano. 

Evacuação de documentos, bens e animais 

Com vista à salvaguarda do património artístico, cultural e histórico, compete a 

cada organização a definição dos documentos e bens a serem evacuados, bem 

como a nomeação das pessoas responsáveis pela sua evacuação. 

O SMPC, quando solicitado, disponibiliza meios de transporte e pessoal para 

auxílio à evacuação. 

A evacuação dos animais é responsabilidade dos respetivos donos, podendo o 

SMPC auxiliar na sua evacuação se para tal houver disponibilidade. 

Os agentes de proteção civil ao encontrarem animais presos, que se encontram ou 

podem vir a se encontrar em risco de vida, devem libertar os mesmos. 

Evacuação dos agentes de proteção civil 

Têm competência para ordenar a evacuação dos meios de intervenção do local do 

sinistro o comandante da força de intervenção presente no local. 

6. Manutenção da Ordem Pública 

A manutenção da ordem pública é da competência das Forças de Segurança.  

Todos os agentes de proteção civil, entidades e organismos de apoio devem 

colaborar com as Forças de Segurança com vista à manutenção da ordem pública. 

Contribuem para a manutenção da ordem pública a informação das populações, a 

audição das suas necessidades e a satisfação, dentro do possível, das mesmas. 

Em situação de emergência assume particular importância a manutenção da ordem 

pública na zona de sinistro e de apoio, nas vias de circulação, localidades 

evacuadas, edifícios e recintos indispensáveis às operações de proteção civil. 
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O acesso às zonas de sinistro e de apoio deve ser limitado às forças de 

intervenção, entidades e organismos de apoio. Para o efeito, as Forças de 

Segurança executam o controlo de acessos, nomeadamente, através de barreiras 

colocadas nas vias de circulação e pela delimitação de perímetro com fita de 

sinalização. 

O controlo do tráfego é fundamental para facilitar o acesso dos meios de socorro e 

de apoio ás zonas de sinistro e a evacuação de feridos e populações. Compete às 

Forças de Segurança o estudo da rede viária do município com vista ao 

estabelecimento de circuitos alternativos de circulação e ao estabelecimento de 

pontos de controlo de tráfego. 

A segurança de bens das localidades evacuadas é assegurada pelas Forças de 

Segurança, com a colaboração do Exército, com a realização de patrulhamentos 

apeados e/ou motorizados. Poderá ser decretado o recolher obrigatório com vista a 

impedir roubos e pilhagens, incluindo a possibilidade de detenção de todos os 

indivíduos ai encontrados sem autorização. 

Quando as condições de segurança não permitirem a realização de patrulhamentos 

nas localidades, a segurança é garantida com a presença com barreiras vigiadas 

em todas as vias de acesso (incluindo os caminhos rurais) e a realização de 

patrulhamentos pelo perímetro de segurança. 

A segurança dos estabelecimentos comerciais e industriais é da responsabilidade 

dos respetivos empresários, devendo para o efeito, recorrer a empresas privadas 

de segurança, cujos vigilantes se devem apresentar uniformizados. Esta situação 

não é aplicada em caso de evacuação de localidades. 

Quando se afigure necessário, a segurança dos edifícios e recintos indispensáveis 

às operações de proteção civil é garantida pelas Forças de Segurança ou do 

Exército. 

A manutenção da ordem pública nos centros de acolhimento é assegurada em 

permanência por agentes das Forças de Segurança. 
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7. Serviços Médicos e Transporte de Vítimas  

Nos procedimentos e instruções de coordenação estão identificados os meios e as 

responsabilidades dos agentes de proteção civil e entidades de apoio, quanto às 

atividades de saúde e evacuação, face a um elevado número de vítimas.  

Prioridade de Ação:  

– Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, 

nomeadamente a triagem, estabilização e transporte das vítimas para as 

unidades de saúde;  

– Caso se verifique necessário, assegurar a montagem, organização e 

funcionamento de Postos Médicos Avançados onde se processarão as ações de 

triagem secundária;  

– Coordenar as ações de saúde pública e assistência nas áreas atingidas.  

Procedimentos e Instruções de Coordenação 

– A triagem primária, realizada no local afetado pelo acidente grave ou catástrofe, 

é da competência dos tripulantes das ambulâncias de socorro dos BVPD.  

– Os tripulantes das ambulâncias de socorro prestam os primeiros socorros às 

vítimas que se encontrem nas zonas afetadas;  

– O primeiro médico ou enfermeiro ao chegar ao local assume a função de 

coordenador da triagem secundária. Na presença de um médico e enfermeiro 

no local de sinistro, a função de coordenador é assumida pelo médico.  

– O coordenador deve interligar-se com o Comandante das Operações de 

Socorro e tentar fazer uma avaliação rápida, sobre: 

 O que aconteceu; 

 Possíveis perigos; 

 Número provável de vítimas; 

 Meios no local; 
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 Ações já desenvolvidas; 

 Necessidades imediatas. 

– Esta avaliação e todas as subsequentes devem ser transmitidas ao Diretor do 

Plano, para que este possa: 

 Garantir o eventual reforço de meios humanos e materiais; 

 Garantir a drenagem hospitalar. 

– O reforço de ambulâncias e respetivas tripulações é assegurado pelos BVPD. 

Esgotada a sua capacidade, o Diretor do Plano deve solicitar ao SRPCBA o 

reforço de ambulâncias, nomeadamente dos bombeiros voluntários da Ribeira 

Grande e de Vila Franca do Campo.  

– O Regimento de Guarnição n.º 2 dispõe de uma ambulância todo o terreno, 

enfermeiros e socorristas, cujo apoio pode também ser solicitado através do 

SRPCBA. 

– Os meios de desencarceramento são fornecidos pelos BVPD, sem prejuízo do 

reforço por outras cooperações de bombeiros. 

– O transporte da população que apresente ferimentos ligeiros ou que se encontra 

ilesa é coordenado e assegurada pelo SMPC.  

– O transporte das vítimas é efetuado pelas ambulâncias presentes sob a 

orientação do profissional de saúde coordenador. 

– Os profissionais de saúde presentes no local devem colocar-se sob a orientação 

do médico coordenador. 

Em medicina de catástrofe as prioridades não são impostas pela gravidade das 

lesões apresentadas mas sim pelas probabilidades de sobrevivência. Perante isto é 

primordial a triagem. 

Entende-se por triagem a avaliação e classificação das vítimas quanto ao tipo e 

gravidade das lesões apresentadas, com o objetivo de definir prioridades no 

respetivo tratamento. 
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– A triagem: 

 Deve ser feita rapidamente 

 Poderá ser feita diretamente no local 

 Invariavelmente repetida no Posto de Triagem 

– Em articulação com o Comandante das Operações de Socorro deve ser definido 

o local para instalação de: 

 Posto de Triagem 

 Parque de Ambulâncias 

 Área de Recolha de Mortos 

– O Posto de Triagem: 

 Pode ser qualquer área ou local que ofereça condições para a reunião, 

triagem, estabilização, registo e identificação das vítimas e do respetivo 

destino; 

 Deve situar-se entre o local de sinistro e o parque de ambulâncias, possuir 

espaço amplo, com áreas de entrada e saída distintas e corredores de 

sentido único. 

– O Posto de Triagem, pode ser reforçado pelo SRPCBA com: 

 Kit de catástrofe; 

 Viatura de emergência médica dos BVRG; 

 Helicóptero da Força Aérea preparado para a emergência médica. 

– A PSP controla o acesso e garante a segurança dos postos de triagem. 

– Após a triagem deve ser iniciado o tratamento, o que será feito de acordo com 

os critérios definidos e a gravidade das lesões. 

– As vítimas podem ser agrupadas em três grupos: 

 Urgência Absoluta 

 Urgência Relativa 
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 Não Urgentes 

Urgência Absoluta: vítimas que necessitam de cuidados imediatos como os 

inconscientes, hemorragias graves, paragem cárdio pulmonar, choque, T.C.E., 

queimaduras graves, lesões graves do tórax e abdómen. 

Urgência Relativa: vítimas que necessitam de tratamento urgente e que ainda 

podem aguardar, como as fraturas, queimaduras moderadas ou leves, pequenas 

hemorragias. 

Não Urgentes: vítimas que apresentam ferimentos ligeiros, alterações psicológicas, 

mortos e ilesos. 

– Dar prioridade na atuação aos casos com maior probabilidade de sobrevivência. 

– Deve existir no Posto de Triagem um elemento com funções de secretariado. 

– Deve adotar-se um meio de identificação das vítimas e seu agrupamento. 

– A orientação da drenagem hospitalar deve: 

 Ser efetuada de forma concertada entre o médico no local e o médico das 

Urgências do Hospital Divino Espírito Santo; 

 Ter em consideração o número de ambulâncias, o respetivo equipamento e 

a formação dos elementos que as tripulam. 

– Na presença de um número elevado de feridos, o Centro de Saúde de Lagoa 

deve receber e tratar as vítimas não urgentes, podendo também receber parte 

das vítimas de urgência relativa. 

– O Hospital do Divino Espírito Santo e a Unidade de Saúde de Lagoa procedem 

ao registo dos sinistrados atendidos e mantêm os mesmos, permanentemente 

atualizados. Esta informação deverá ser disponibilizada ao Diretor do Plano. 

– O Diretor do Plano em coordenação com o HDES e a Unidade de Saúde de 

Lagoa devem procurar informar o mais rapidamente possível os familiares das 

vítimas. 

– Caso se revele necessário, a autoridade de saúde, em articulação com o Diretor 

do Plano, deve mobilizar a farmácia do concelho que se localize mais próximo 
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do local da situação de emergência, para apoio e auxílio às atividades de 

assistência médica.  

– Compete à autoridade de saúde de Lagoa a elaboração de comunicados sobre 

recomendações às populações de carácter sanitário, a serem entregues no 

Gabinete de Imprensa, para posterior difusão pelos OCS. 

8. Socorro e Salvamento 

As ações de socorro, busca e salvamento são exercidas, de acordo com as suas 

atribuições próprias, pelos agentes de proteção civil. 

A intervenção inicial face a um acidente grave ou catástrofe cabe, prioritariamente 

aos BVPD que, para tal, dispõem de um conjunto de meios que utilizam 

habitualmente nas ocorrências diárias. 

Se a ocorrência se verificar no mar, a intervenção inicial cabe à Autoridade 

Marítima, apoiada pelos BVPD. 

Estrutura de Comando e Coordenação  

O comando das operações de socorro, busca e salvamento integradas em 

operações de proteção civil é realizado pelas entidades abaixo designadas: 

– Diretor do Plano; 

– Comandante das Operações de Socorro. 

A coordenação e colaboração institucional entre os agentes de proteção civil são 

asseguradas a nível regional pelo SRPCBA, e a nível municipal, pela CMPC, a qual 

integra representantes dos agentes de proteção civil envolvidos na ocorrência. 

Missões 

No âmbito das operações de socorro, busca e salvamento as missões atribuídas 

são as abaixo indicadas: 

– Entidades de comando: comando das operações; 
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– CMPC: gestão da participação operacional de cada força, através do respetivo 

representante, bem como assegurar os meios necessários ao desenvolvimento 

das operações por parte da mesma. 

– Agentes de proteção civil: as definidas no ponto 3.1.1 Fase de Emergência. 

Prioridade de Ação 

– Prioridade às operações de socorro sobre as de busca e salvamento. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação 

Comandante das Operações de Socorro 

– O chefe da primeira equipa de intervenção dos BVPD assume a função de 

Comandante das Operações de Socorro. 

– O comando das operações de socorro é assumido pelo elemento de maior 

graduação dos BVPD presente no local da ocorrência: 

– Quando a ocorrência ocorra no mar, o comando das operações de socorro é da 

Autoridade Marítima. 

– Quando exista a atuação conjunta de vários agentes de proteção civil, o COS é 

da entidade a quem cabe a gestão primária da situação de emergência. 

– O COS elabora o mais rapidamente possível o Relatório de Situação Imediato e 

transmite-o à central de comunicações da força a que pertence, a qual, por sua 

vez, o transmite ao Diretor do Plano. 

– Quando a situação de emergência não seja pontual, haverá tantos COS quanto 

as frentes de socorro.  

– Na situação acima identificada, e em outras cuja duração da resposta ultrapasse 

as 24 horas, o COS pode ser elemento de agente de proteção não à entidade a 

quem cabe a gestão primária da situação de emergência. 

– Sempre que exista transferência de comando deverá ocorrer um briefing para o 

próximo Comandante e uma notificação a todo o pessoal informando da mesma. 
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– Os COS dependem operacionalmente do COM. 

Termo da fase de emergência 

O Diretor do Plano, em articulação com o COS, determina o fim da fase de 

intervenção e a passagem á fase de reabilitação, quando estiverem completadas 

todas as necessidades relativas á supressão da ocorrência, no que respeita ao 

socorro e salvamento de vítimas. 

Terminada a fase de emergência, deve proceder-se á desmobilização dos meios 

não necessários à fase reabilitação. 

Cabe ao Diretor do Plano a decisão sobre o regresso das populações desalojadas 

às áreas consideradas seguras. 

9. Serviços Mortuários 

A remoção, transporte e inumação de cadáveres, de cidadãos nacionais ou 

estrangeiros é feito de acordo com o Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro e 

respetivas atualizações.  

No presente ponto são definidas os procedimentos e as instruções de coordenação 

a aplicar em acidentes graves e catástrofes com um elevado número de vítimas 

mortais, relativamente: 

– À recolha e reunião de mortos; 

– Instalação de morgues provisórias; 

– Sepultamento de emergência. 

Estrutura de Coordenação  

A presente área de intervenção é da responsabilidade do Delegado de Saúde do 

Concelho de Lagoa. 
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Prioridade de Ação 

– Garantir de acordo com os procedimentos operacionais previstos pelas forças 

de segurança, um Correto tratamento de cadáveres. 

– Definir as zonas de reunião de mortos. 

– Recolher todas as informações necessárias que permitam um desenvolvimento 

eficaz das operações de identificação dos cadáveres. 

– Assegurar a presença das forças de segurança nas zonas onde decorrem as 

operações de mortuária, e garantir a manutenção de perímetros de segurança. 

– Garantir a capacidade de transporte de cadáveres, assim como todos os 

procedimentos legais para a entrega dos corpos identificados. 

– Garantir a preservação de provas, a recolha das mesmas e a sua análise, 

através da manutenção da integridade das zonas onde foram recolhidos 

cadáveres. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação 

Recolha e reunião de vítimas mortais 

– Quando, nos termos da legislação aplicável, não houver lugar à realização de 

autópsia médico-legal e, por qualquer motivo, não for possível assegurar a 

entrega do cadáver a qualquer das pessoas ou entidades indicadas no artigo 3.º 

do Decreto-Lei nº411/98, de 30 de Dezembro a fim de se proceder à sua 

inumação ou cremação dentro do prazo legal, o mesmo é removido para uma 

morgue provisória. 

– Conforme o disposto no ponto 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº411/98, de 30 de 

Dezembro, a remoção de cadáveres compete à autoridade de polícia, podendo 

estes solicitar a colaboração dos bombeiros ou qualquer entidade pública.  

– São autoridades de polícia a PSP, a GNR e a Autoridade Marítima. 

– Compete à autoridade de polícia proceder à recolha, arrolamento e guarda do 

espólio dos cadáveres. 
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– Antes da recolha dos cadáveres é feita a verificação do óbito pelo Delegado de 

Saúde. 

– A recolha dos cadáveres ou partes destes é feita para sacos de mortos. Na falta 

destes, para lençóis, cobertores ou outros elementos equivalentes. 

– O transporte dos cadáveres é feito em ambulâncias dos BVPD. Perante a 

insuficiência de meios deve ser solicitado meios de transporte alternativos ao 

SMPC.  

– Os cadáveres que se encontrem nos postos médicos avançados, são 

transportados para as morgues provisórias.  

Morgues provisórias 

– As morgues provisórias são locais onde as equipas de medicina legal/delegado 

de saúde desenvolvem o seu trabalho, que culmina com a identificação e 

entrega dos corpos para serem sepultados.  

– As morgues provisórias devem ser instalações com um piso em espaço aberto, 

plano e fácil de limpar, com boa drenagem, boa ventilação natural, provido de 

água corrente e energia elétrica. Na seleção dos locais devem ser tidas em 

conta, ainda, as acessibilidades, as comunicações (telefónicas ou 

radiocomunicações), a privacidade, a disponibilidade e as facilidades de 

segurança.  

– Os locais selecionados para a instalação de morgues provisórias encontram-se 

na Secção III da Parte IV. 

– Compete ao SMPC providenciar os meios de apoio necessários à realização do 

trabalho do Delegado de Saúde, designadamente de mesas de trabalho e 

macas. 

– Compete ao Delegado de Saúde assumir a gestão da morgue, ou na sua 

incapacidade, nomear um gestor. 

– Deverá ser assegurada a presença de representantes do Instituto de Registos e 

Notariado nas morgues, para proceder ao assento de óbitos e garantir toda a 

tramitação processual e documental associada. 



 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL Edição: 02 

PLANO GERAL Revisão: 01 Janeiro 2014 

 

Página 97 de 241 

 

 

– Para os cadáveres decorrentes do incidente que se encontrem no Hospital do 

Divino Espírito Santo ou na Unidade de Saúde de Lagoa, adotam-se os 

procedimentos habituais de identificação de cadáver e de confirmação do óbito.  

– A identificação de cadáveres resulta exclusivamente de técnicas médico-legais 

e policiais, registadas em formulários próprios. 

– Compete às entidades gestoras das morgues fornecer listas atualizadas das 

vítimas mortais ao Gabinete de Imprensa. 

– Em caso de perigo para a saúde pública, o Delegado de Saúde de Lagoa 

ordena por escrito a inumação ou cremação dos cadáveres e partes de cadáver 

que não forem entregues a pessoas com legitimidade para o requerer. 

– As Forças de Segurança garantem a segurança nas morgues provisórias. 

Inumação e cremação 

– A inumação consiste na colocação de cadáver em sepultura, jazigo ou local de 

consumpção aeróbia. 

– Nenhum cadáver pode ser inumado, cremado ou encerrado em caixão de zinco 

antes de decorridas vinte e quatro horas sobre o óbito. 

– Nenhum cadáver pode ser inumado, cremado ou encerrado em caixão de zinco 

sem que tenha sido previamente lavrado o respetivo assento ou auto de 

declaração de óbito ou emitido boletim de óbito. 

– A inumação não pode ter lugar fora de cemitério público. 

– A ocorrência de um elevado número de vítimas mortais numa  freguesia pode 

originar a falta de capacidade de receção de corpos no cemitério local. Nesta 

situação deve-se proceder ao sepultamento das vítimas pelos cemitérios do 

concelho, ou fora deste. 

– É proibida a inumação em sepultura comum não identificada, salvo em situação 

de calamidade pública. 

– A entidade responsável pela administração do cemitério pode ordenar a 

cremação de cadáveres ou ossadas, em caso de calamidade pública. 
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– Para a cremação é solicitado à Câmara Municipal de Ponta Delgada a 

disponibilização do crematório do cemitério de S. Joaquim, em Ponta Delgada. 

Quando por motivo legal o cadáver não possa ser inumado ou cremado, 

nomeadamente para a realização de autópsia e identificação, sendo portanto 

necessário a sua retenção, deve ser removido para uma casa mortuária dotada de 

câmara frigorifica. Na sua ausência ou quando o número de cadáveres for elevado, 

deve ser previsto o aluguer de um contentor frigorífico ou a remoção para câmaras 

frigorificas de superfícies comerciais ou de industria agroalimentar existentes no 

concelho. 

Sepultamento de emergência 

O sepultamento de emergência é aplicado nas situações em que é decretado o 

estado de calamidade pública e: 

– os cemitérios não têm capacidade para enterrar o número de vítimas 

existente; 

– os cemitérios tenham sido gravemente danificados pela ocorrência; 

– é necessário celeridade nos enterros por motivos de saúde pública; 

– existe insuficiência de caixões. 

Os locais para sepultamento de emergência devem localizar-se sempre que 

existem, em terrenos contíguos aos cemitérios. Na sua inexistência, em locais a 

designar pelo Diretor do Plano. 

O sepultamento de emergência consiste na inumação em sepultura comum não 

identifica, aberta com meios mecânicos de escavação. 

10. Protocolos 

Não existem protocolos no momento da elaboração da segunda edição do 

PMECPL.  

Prever-se o estabelecimento de protocolos de cooperação em termos de cedência 

de equipamentos, de apoio logístico, de comunicações e apoio social entre a 

Câmara Municipal de Lagoa e diversos agentes de proteção civil, organismos e 
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entidades de apoio, públicas e privadas, de modo a potencializar todos os recursos 

e ações que se tornem necessários em caso de acidente ou catástrofe. 

Neste âmbito será importante estabelecer protocolos com: 

– empresas de construção civil, para determinar a existência de equipamentos e 

maquinaria de engenharia e construção civil que poderão ser rapidamente 

mobilizadas em caso de emergência; 

– empresas de transporte de passageiros e mercadorias, pois estas poderão 

prestar apoio em diversas atividades de proteção civil em caso de emergência; 

– entidades responsáveis por Infraestruturas de alojamento e acolhimento, de 

modo a assegurar alojamento temporário às pessoas evacuadas em caso de 

acidente grave ou catástrofe; 

– empresas de combustíveis e lubrificantes, devido à necessidade de 

abastecimento das forças de segurança, socorro, proteção civil, emergência 

médica, máquinas de engenharia e transporte, etc.; 

– Laboratório Regional de Engenharia Civil, para apoio cientifico e técnico no 

diagnóstico, avaliação e reabilitação de patologias em construções e na 

inspeção, diagnóstico e recuperação/reabilitação de edificações/património 

construído. 

A responsabilidade da ativação e manutenção dos protocolos é da Unidade 

Orgânica de Administração Geral. 

  


