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1. CONCEITO DE ATUAÇÃO 

 

Nos termos da Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, o Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) visa responder a situações de iminência ou 

de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, através do conjunto de estruturas, 

normas e procedimentos que assegurem que todos os agentes de proteção civil 

atuem, no plano operacional, articuladamente sob um comando único, sem 

prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional. 

 

O conceito de atuação visa estabelecer os princípios orientadores a aplicar 

numa operação de emergência de proteção civil, definindo a missão, tarefas e 

responsabilidades dos diversos agentes, organismos e entidades intervenientes, bem 

como identificar as respetivas regras de atuação. 

 

Conforme apresentado na ilustração 2, o ciclo dos desastres representa o 

processo pelo qual as autoridades e entidades que ingressam em operações de 

proteção civil realizam o planeamento de forma a mitigar o impacto de determinada 

emergência, bem como as medidas apropriadas para a reabilitação. O ciclo completo 

de gestão de desastres inclui a elaboração de políticas públicas e planos, com vista a 

reduzir os danos dos desastres em pessoas, bens e infraestruturas. 

 

 

Ilustração 2: Ciclo dos desastres 
Fonte: Federal Emergency Management Agency (Modificado) 
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Em ordem a assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento 

rápido e eficiente dos recursos disponíveis é necessário dividir as áreas de atuação 

em três fases distintas, definidas na ilustração 3: 

 

 

Ilustração 3: Fases da emergência. 

 

 Pré emergência: as entidades desenvolvem a sua regular atividade; 

 Emergência: atuação articulada e conjunta entre os agentes de proteção civil; 

 Pós emergência: reposição da normalidade. 

 

Segundo o princípio da subsidiariedade, vigente na alínea d) do artigo 5º, da 

Lei n.º 27/2007, de 3 de Julho, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos 

Açores (SRPCBA) só deve intervir se, e na medida em que os objetivos do SMPC não 

possam ser alcançados, atendendo à dimensão e gravidade dos efeitos das 

ocorrências. 
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1.1 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (SMPC) 

 

O SMPC está referenciado nos artigos 9º e 10º da Lei n.º 65/2007, de 12 de 

Novembro, este tem a responsabilidade pela prossecução das atividades de 

proteção civil de âmbito municipal. É um órgão com dependência direta do 

Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo ou do Vereador com 

competências delegadas na Proteção Civil. 

No âmbito dos seus poderes de planeamento e operações, dispõe o SMPC das 

seguintes competências: 

 

 Prevenir no território municipal os riscos coletivos e a ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe deles resultante; 

 

 Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos 

existentes no concelho; 

 

 Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e consequências 

dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar o município; 

 

 Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas 

no município; 

 

 Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em 

situação de emergência; 

 

 Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em situação de 

emergência; 

 

 Realizar ações de sensibilização; 

 

 Elaborar todos os planos relevantes em matéria de proteção civil; 

 

 Preparar e propor a execução de exercícios e simulacros entre as entidades 

intervenientes nas ações de proteção civil. 
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1.2 COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (CMPC) 

 

Nos termos do artigo 3º da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, a CMPC é o 

organismo responsável pela articulação entre todas as entidades e instituições de 

âmbito municipal imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e 

assistência perante um acidente grave ou catástrofe, garantindo os meios e recursos 

adequados à gestão da ocorrência. 

A CMPC é dirigida pelo Presidente da Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo e operará a partir do gabinete do SMPC, localizado no edifício dos 

Serviços Municipalizados ou, em alternativa no Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Angra do Heroísmo. Pode ainda, em última instância ser reunida na viatura Unidade 

de Comunicações e Transmissões (UCT) do Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 

Composição da Comissão Municipal de Proteção Civil 

Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo (BVAH) 

Comandante da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Angra do Heroísmo 

Comandante da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Angra do Heroísmo 

Comandante do Regimento de Guarnição n.º 1 

Comandante da Capitania do Porto de Angra do Heroísmo 

Comandante da Estrutura Operacional de Emergência da Cruz Vermelha de Angra do 

Heroísmo (CVPAH) 

Delegado de Saúde do Concelho (Autoridade Sanitária) 

Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito 

Presidente do Conselho de Administração do Centro de Saúde de Angra do Heroísmo 

Representante da Segurança Social 

Delegado da Secretaria Regional do Turismo e Transportes da Ilha Terceira 

(Delegação de Obras Públicas de Angra do Heroísmo) 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo 

Presidente da Direção da Cozinha Económica 

Representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia2 

Tabela 4: Composição da Comissão Municipal de Proteção Civil 

                                                           
2
 Representante a ser eleito em Assembleia Municipal. 
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 É fundamental organizar as competências da CMPC nas três fases distintas de 

atuação em operações de proteção civil, nomeadamente pré emergência, durante a 

emergência e pós emergência. 

 

Competências da Comissão Municipal de Proteção Civil 

P
ré

 E
m

e
rg

ê
n

c
ia

 

Acionar a elaboração do PMEAH, remetê-lo para aprovação e acompanhar a sua execução. 

Acompanhar as políticas de proteção civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos. 

Auxiliar e colaborar com o SMPC na inventariação e atualização contínua dos meios e 

recursos disponíveis. 

Preparar e colaborar com o SMPC na realização de exercícios. 

Assegurar a sensibilização da população em matéria de proteção civil e autoproteção. 

E
m

e
rg

ê
n

c
ia

 

Determinar o acionamento do PMEAH quando tal se justifique. 

Garantir que as entidades acionam, no âmbito da sua estrutura orgânica e atribuições, os 

meios necessários às operações de proteção civil. 

Difundir comunicados e avisos à população e aos órgãos de comunicação social. 

Avaliar os riscos associados à situação de emergência e aos danos causados. 

Estabelecer um plano de ação de prioridades na resposta à emergência. 

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

alojamento, agasalho e alimentação das populações evacuadas. 

Coordenar a evacuação dos feridos e doentes para os locais destinados ao seu tratamento. 

Determinar o pedido de auxílio ao SRPCBA ou do SMPC do concelho limítrofe. 

Incitar a manutenção da lei e da ordem e garantir a circulação nas vias de comunicação 

necessárias para a movimentação dos meios de socorro e evacuações das áreas em risco. 

P
ó

s
 E

m
e

rg
ê

n
c
ia

 

Determinar a desativação do PMEAH. 

Acionar o regresso das populações, bens e animais deslocados. 

Promover a demolição, desobstrução e remoção de destroços ou obstáculos, a fim de 

restabelecer a circulação e evitar o perigo de desmoronamentos. 

Adotar as medidas necessárias à normalização do quotidiano, restabelecendo o mais rápido 

possível os serviços públicos essenciais, principalmente o abastecimento de água e energia. 

Proceder à análise e quantificação dos danos pessoais e materiais, elaborando um relatório 

sobre as operações desencadeadas. 

Tabela 5: Competências da CMPC nas três fases de atuação de uma emergência. 
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1.3 SISTEMA DE GESTÃO DE OPERAÇÕES 

 

Conforme o disposto no n.º1 do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 

de Julho, referente ao Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

(SIOPS), o sistema de gestão de operações é uma forma de organização operacional 

que se desenvolve de uma forma modular de acordo com a importância e o tipo de 

ocorrência. 

É considerada a doutrina e terminologia padronizada no SIOPS, 

designadamente no que respeita à definição da organização dos teatros de operações 

e dos postos de comando. Assim, será possível utilizar uma ferramenta de gestão de 

teatro de operações que permita a adoção de uma estrutura organizacional integrada, 

de modo a suprir as complexidades de teatros de operações únicos e múltiplos, 

independentemente das barreiras administrativas. 

 

Sempre que seja acionada uma organização integrante do SIOPS, o chefe da 

primeira força de socorro a chegar ao local da ocorrência, assume de imediato o 

comando da operação, sendo designado como Comandante das Operações de 

Socorro (COS). A transferência de comando poderá ocorrer por necessidade de 

substituição, aquando a chegada de novos meios e recursos, para tal é imprescindível 

a realização de um briefing, de forma a notificar toda a estrutura operacional presente. 

 Neste contexto, por forma a apoiar o COS na preparação das decisões e na 

articulação dos meios no teatro de operações, o SIOPS institui a implementação de 

um Posto de Comando Operacional (PCO) no local da ocorrência, de acordo com a 

ilustração seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4: Organização do Posto de Comando Operacional. 

Adjunto de Relações 
Públicas 

Adjunto de 
Segurança 

Adjunto para as 
Ligações 

Célula de 
Planeamento 

Célula de Combate Célula de Logística 

Comandante das 
Operações de Socorro 
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 O Posto de Comando Operacional (PCO) é o órgão diretor das operações no 

local da ocorrência e tem as seguintes missões: 

 

Posto de Comando Operacional (PCO) 

Célula de 
Planeamento 

Recolha e tratamento operacional das informações. 

Preparação das ações a desenvolver. 

Célula de 
Combate 

Formulação e transmissão de ordens, diretrizes e pedidos. 

Controlo da execução das ordens. 

Célula de 
Logística 

Manutenção das capacidades operacionais dos meios empregues. 

Gestão dos meios de reserva. 

Tabela 6: Missões do Posto de Comando Operacional. 

 

 A coordenação do PCO cabe ao COS, o qual, no presente sistema é a única 

função de caráter obrigatório, por outro lado, todas as outras funções existirão apenas 

por necessidade, devido à dimensão da emergência. 

 

 As Zonas de Intervenção configuram-se como áreas circulares, de amplitude 

variável e adaptadas às circunstâncias e à configuração do terreno, compreendendo: 

 

 Zonas de Sinistro (ZS); 

 Zonas de Apoio (ZA); 

 Zonas de Concentração e Reserva (ZCR); 

 Zonas de Receção de Reforços (ZRR). 

 

As zonas delimitadas como ZS e ZA são constituídas nas áreas consideradas 

de maior perigo. As ZA e ZCR podem sobrepor-se em caso de necessidade. 

 

ZS 

Local onde se desenvolve a ocorrência. 

Área de acesso restrito. 

Encontram-se exclusivamente os meios necessários à 

intervenção direta, sob responsabilidade do PCO. 
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ZA 

Zona adjacente à ZS. 

Área de acesso condicionado. 

Onde se encontram os meios de apoio e logístico estritamente 

necessários ao suporte dos meios de intervenção. 

 

ZCR 

Onde se localizam temporariamente meios e recursos 

disponíveis sem missão imediata. 

Local destinado a manter um sistema de apoio logístico e 

assistência pré-hospitalar. 

Onde têm lugar as concentrações e trocas de recursos 

pedidos pelo PCO. 

 

ZRR 

Zona de controlo e apoio logístico sob a responsabilidade do 

Centro de Coordenação de Operações Distrital. 

Onde se dirigem os meios de reforço atribuídos pelo Centro de 

Coordenação Operacional Nacional antes de atingirem a ZCR. 

 

 Neste contexto, a ilustração seguinte identifica e apresenta as zonas referidas 

anteriormente, localizadas num determinado Teatro de Operações (TO). 

 

 

Ilustração 5: Representação das zonas afetas ao teatro de operações.  
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1.3.1 PLANO DE AÇÃO 

 

Em cada teatro de operações deverá existir um plano de ação elaborado no 

momento da resposta, contudo este não necessita de ser escrito, no entanto, terá de 

ser apresentado, o que implica a realização de briefings regulares. Estes planos têm 

um ciclo de vida denominado período operacional e são revistos no final de cada 

período e adaptados às novas necessidades de cada período operacional. Em 

situações de emergência em que a complexidade da gestão ou o tempo previsto de 

duração das operações de socorro seja elevado, os planos deverão ser escritos. 

 

Plano de Ação 

Objetivos Fixados pelo Comandante das Operações de Socorro. 

Estratégias Formas de alcançar o resultado esperado. 

Organização 
Como se irá organizar a estrutura modular e como se 

estabelecerão as dependências hierárquicas. 

Recursos requeridos Identificação dos recursos necessários expetáveis. 

Táticas Definição de quem, o quê, onde e quando. 

Comando unificado 

Em cada TO só existirá um COS, independentemente de 

existirem várias instituições com competência técnica e 

jurisdicial. 

Ilustração 4: Elementos a constar no plano de ação. 

 

  



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO 
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

31 
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE ANGRA DO HEROÍSMO 

2. EXECUÇÃO DO PLANO 

 

No uso das competências e responsabilidades que legalmente lhe estão 

atribuídas no âmbito da direção e coordenação das operações de proteção civil, o 

presidente da Câmara Municipal (ou o seu legítimo substituto), como diretor do 

presente plano, deverá assegurar a criação das condições favoráveis ao 

empenhamento rápido, eficiente e coordenado, não só de todos os meios e recursos 

disponíveis, assim como dos meios de reforço externos que venham a ser obtidos. 

 

 Para desencadear o processo de execução do PMEAH terão de se verificar os 

seguintes procedimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a averiguação da necessidade de se ativar o PMEAH e de modo a 

assegurar que todos os agentes de proteção civil, entidades e organismos 

intervenientes em operações de proteção civil atuem, no plano operacional, 

articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da respetiva dependência 

hierárquica e funcional, é seguida a estrutura definida em 1.3 – Sistema de Gestão de 

Operações. 

 

 A execução do PMEAH compreende duas fases distintas, designadamente a 

fase de emergência e a de reabilitação. A fase de emergência tem por objetivo 

executar as ações de resposta, a fase de reabilitação destina-se às ações e medidas 

da reposição urgente da normalidade. 

  

Ocorrência ou 

iminência de Acidente 

Grave ou Catástrofe 

SMPC alerta o 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Presidente da 

Câmara Municipal 

convoca CMPC 

Avaliação da 

situação 

Execução do 

PMEAH 



CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO 
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

32 
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE ANGRA DO HEROÍSMO 

2.1 FASE DE EMERGÊNCIA 

 

A fase de emergência caracteriza as ações de resposta tomadas e 

desenvolvidas 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. 

Neste âmbito, consideram-se todos os meios e recursos disponíveis no 

concelho, públicos ou privados, que venham a ser requisitados para operações de 

proteção civil em situação de emergência. Pretende-se assim, garantir condições para 

prevenir riscos, atenuar ou limitar os seus efeitos, socorrer as pessoas em perigo e 

repor a normalidade no mais curto espaço de tempo. 

 

 De acordo com os níveis de Estado de Alerta Especial mencionados no ponto 

7.2, na tabela 3 (pág. 19), são mencionadas as intervenções a acionar conforme a 

gravidade da emergência no esquema abaixo representado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vermelho  Ativação do PMEAH. 

Laranja  Declaração de estado de alerta, é convocada a CMPC 

e decide-se a ativação do PMEAH. 

Amarelo  Declaração de estado de alerta; 

 Entidades da CMPC devem permanecer contatáveis. 

Azul  Entidades da CMPC devem atuar conforme 

procedimentos normais. 
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 Nos termos do Capítulo II, da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, a qual aprova a 

Lei de Bases da Proteção Civil, é explícito na tabela seguinte a forma de 

desencadeamento dos procedimentos inerentes à declaração do estado de alerta, 

contingência ou calamidade, face à ocorrência, iminência ou perigo de ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe. Sem prejuízo do preceituado na Lei de Bases da 

Proteção Civil e na inexistência de Governador Civil na Região Autónoma dos Açores, 

propõe-se que tal competência seja atribuída ao Governo Regional, designadamente 

ao Secretário Regional da Saúde, no ato da declaração de contingência. 

 

 

Competência para 

declarar 
Medidas a implementar 

Alerta 
Presidente da Câmara 

Municipal 

É necessário adotar medidas preventivas 

e/ou medidas especiais de reação. 

Contingência 

Governador Civil, 

precedida da audição do 

Presidente da Câmara 

Municipal 

É necessário adotar medidas preventivas 

e/ou medidas especiais de reação não 

mobilizáveis no âmbito municipal. 

Calamidade 

Governo e reveste a forma 

de resolução do Conselho 

de Ministros 

É necessário adotar medidas de carácter 

excecional destinadas a prevenir, reagir ou 

repor a normalidade das condições de vida 

nas áreas atingidas pelos seus efeitos. 

Tabela 7: Competências e medidas a implementar face às diferentes situações de alerta. 

 

 De acordo com o artigo 14º da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, o ato que declara 

a situação de alerta menciona expressamente: 

 

 A natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

 O âmbito temporal e territorial; 

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

 

É de referir ainda, que segundo o n.º 2 do artigo 15º da lei mencionada 

anteriormente, a declaração de estado de alerta determina uma obrigação 

especial de colaboração dos meios de comunicação social, em particular das 

rádios e das televisões, visando a divulgação das informações relevantes relativas à 

situação de emergência. 
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No sentido de criar mecanismos de resposta sustentada e de executar os 

procedimentos e responsabilidades às solitações decorrentes de emergências, a 

tabela seguinte define quais as autoridades e organismos, bem como as entidades 

intervenientes, face à tipologia do risco que pode determinar a ativação do plano. 

 

Procedimentos Responsabilidade 

Identificação dos perigos 

Existência de vítimas 
COS 

Combate a incêndio BVAH 

Evacuação de espaços 
BVAH 

PSP 

Perímetro de segurança 
COS 

PSP 

Perímetro de segurança em acidentes 

com aeronaves 

GNR 

PSP 

Corte de água, luz e gás Técnicos das entidades responsáveis 

Controlo do trânsito PSP, GNR 

Busca, salvamento e transporte de vítimas 

BVAH 

GNR 

Forças Armadas 

Instalação de postos de triagem  CVPAH 

Identificação de agente infecto-contagioso 

Identificação de locais de quarentena 

Autoridade Sanitária 

Hospital de Stº. Espírito de A.H. 

Verificação de ameaça de bomba PSP 

Garantir meios e recursos disponíveis no 

PMEAH 
CMPC 

Apoio logístico SMPC 

Disseminação de informação à população 

e à comunicação social 

COS 

Diretor do plano 

Delegado de saúde 

Gabinete de comunicação 

Tabela 8: Procedimentos e responsabilidades durante a emergência.  
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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, fundamentalmente: 

 

 Abastecimento de água, energia, comunicações e acessos; 

 Prevenção de novos acidentes; 

 Estabelecimento de condições para o regresso das populações, bens e 

animais deslocados; 

 Inspeção de edifícios e estruturas, assim como a remoção de destroços ou 

entulhos; 

 Avaliação e quantificação dos danos pessoais e materiais; 

 Estimar os prejuízos causados pela emergência. 

 

A tabela seguinte apresenta as ações a concretizar, nomeadamente 

identificando as autoridades, entidades e organismos a envolver nas operações de 

reabilitação e a respetiva cadeia de responsabilidades. 

 

Procedimentos Responsável 

Remoção de cadáveres 

Corpo de BVAH 

PSP 

CVPAH 

Autoridade Sanitária 

Verificação de risco de epidemia Autoridade Sanitária 

Restabelecimento de água, luz, gás e 

comunicações 
Técnicos entidades responsáveis 

Demolição e remoção de destroços 
Corpo de BVAH 

SMPC 

Desobstrução e reparação das vias de 

comunicação 

SMPC 

Delegação de Obras Públicas 

Reabilitação dos serviços sociais 

mínimos 
SMPC 
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Procedimentos Responsabilidades 

Promover o regresso das populações, 

bens e animais deslocados 

SMPC 

PSP 

Corpo de BVAH 

CVPAH 

Secretaria Solidariedade e Segurança Social 

Controlar acesso às zonas sinistradas 
PSP 

GNR 

Prestar apoio psicossocial à população 
CVPAH 

Secretaria Solidariedade e Segurança Social 

Avaliação e quantificação dos danos 

pessoais e materiais 

SMPC 

Secretaria Solidariedade e Segurança Social 

Inspeção de infraestruturas 
SMPC 

Outras entidades responsáveis 

Tabela 9: Procedimentos e responsabilidades durante a reabilitação. 
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3. ARTICULAÇÃO E ATUAÇÃO DE AGENTES, ORGANISMOS E ENTIDADES 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 46º da Lei n.º 27/2006, de 3 de 

Julho, são Agentes de Proteção Civil no concelho de Angra de Heroísmo, de 

acordo com as suas atribuições próprias: 

 

a) Corpo de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo; 

b) Polícia de Segurança Pública de Angra do Heroísmo; 

c) Destacamento da Guarda Nacional Republicana de Angra do Heroísmo; 

d) Exército Português - Regimento de Guarnição n.º1; 

e) Autoridade Marítima – Capitania do Porto de Angra do Heroísmo; 

f) Autoridade Sanitária do Município; 

g) Cruz Vermelha Portuguesa de Angra do Heroísmo. 

 

Segundo o mesmo artigo têm especial dever de cooperação com os APC’s 

mencionados anteriormente os demais organismos e entidades: 

 

a) Serviço Municipal de Proteção Civil; 

b) Corpos de Escoteiros do Município; 

c) Centro de Saúde de Angra do Heroísmo; 

d) Associação dos Portos da Terceira e Graciosa; 

e) Empresa de Eletricidade dos Açores; 

f) Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo; 

g) Instituto de Ação Social; 

h) Juntas de Freguesia do Concelho de Angra do Heroísmo; 

i) Secretaria Regional do Turismo e Transportes; 

j) Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo; 

k) União de Radioamadores dos Açores; 

l) Órgãos de Comunicação Social; 

m)  Assistência Médica Internacional (AMI); 

n) Cozinha Económica Angrense; 

o) Secretaria Regional dos Recursos Naturais. 
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Os organismos e entidades são todos os serviços e instituições, públicos ou 

privados, com o dever especial de cooperação com os APC’s ou com competências 

específicas em domínios com interesse para a prevenção, atenuação e socorro às 

pessoas, bens e ambiente. 

A intervenção dos diversos APC’s, entidades e organismos em operações de 

proteção civil estão previstos no presente plano, competindo-lhes as missões referidas 

nos seguintes pontos 3.1 e 3.2. 
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3.1 MISSÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

3.1.1 FASE DE EMERGÊNCIA 

 

a) Corpo de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo 

 

Esta instituição de cariz voluntário desenvolve ações relacionadas com a 

prevenção e o combate a incêndios, socorro às populações em caso de incêndios, 

inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes. Participa 

ainda na assistência e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-

hospitalar. 

 

b) Polícia de Segurança Pública de Angra do Heroísmo 

 

A PSP é uma força de segurança armada, de natureza de serviço público e 

atua em conformidade com Diretiva Operacional própria nas missões que lhe estão 

legalmente atribuídas, designadamente no sentido da preservação da segurança dos 

cidadãos e da proteção da propriedade, isolamento de áreas, controle de tráfego 

rodoviário e restrições de circulação, operações de segurança e evacuação no teatro 

de operações, assim como na abertura de corredores de emergência. 

 

c) Destacamento da Guarda Nacional Republicana de Angra do Heroísmo 

 

Esta autoridade está posicionada institucionalmente no conjunto das forças 

militares e das forças e serviços de segurança, sendo a única no país com natureza e 

organização militares, designando-se como Força Militar de Segurança. Tem como 

missões garantir a ordem e a tranquilidade pública, proteger, socorrer, auxiliar os 

cidadãos, bem como defender e preservar os bens que se encontrem em situações de 

perigo. Manter a vigilância e a proteção de pontos sensíveis, nomeadamente 

infraestruturas rodoviárias, edifícios públicos e outras instalações críticas. Intervém 

ainda em operações de proteção civil, designadamente no binómio busca e 

salvamento, bem como estabelecer, na sua área de jurisdição, o perímetro de 

segurança e condicionar os acessos na eventualidade de acidentes com aeronaves. 
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d) Exército Português - Regimento de Guarnição n.º1 

 

O dispositivo territorial das forças armadas incluem unidades militares, as quais 

atuam em operações de proteção civil de acordo com os planos próprios e a 

disponibilidade de recursos no apoio logístico às forças de proteção e socorro, na 

evacuação da população, nas ações de busca e salvamento, na reabilitação de 

infraestruturas danificadas, na instalação de abrigos e campos de deslocados, no 

abastecimento de água às populações e no reforço e/ou reativação das redes de 

telecomunicações. 

 

e) Autoridade Marítima – Capitania do Porto de Angra do Heroísmo 

 

Os Departamentos Marítimos e as Capitanias dos Portos são, respetivamente, 

órgãos regionais e locais da Direção Geral da Autoridade Marítima (AM). A Capitania 

do Porto de Angra do Heroísmo é a entidade responsável pela execução da política de 

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

domínios de alerta, aviso, intervenção, busca e salvamento, apoio e socorro nos seus 

espaços de jurisdição. 

 

f) Autoridade Sanitária do Município 

 

É a autoridade responsável pela requisição de serviços, estabelecimentos e 

profissionais de saúde, nos casos de epidemias graves ou quando ocorram situações 

de emergência. Coordena e mobiliza os centros de saúde e hospitais, assim como 

outras unidades prestadoras de serviços de saúde. Assume a responsabilidade e a 

decisão sobre as medidas de proteção de saúde pública na área de catástrofe, bem 

como decidir as medidas necessárias para assegurar o controlo de doenças 

transmissíveis. Assegura também a identificação de cadáveres. 

 

g) Cruz Vermelha Portuguesa de Angra do Heroísmo 

 

A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais APC’s e 

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

intervenção, apoio, busca e salvamento, socorro, assistência sanitária e social, 

colaborando na evacuação, transporte de desalojados e ilesos, na instalação de 

alojamentos temporários, bem como na montagem de postos de triagem. Participa 
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ainda no levantamento de feridos e cadáveres, no apoio psicossocial e na distribuição 

de roupas e alimentos às populações evacuadas. 

 

3.1.2 FASE DE REABILITAÇÃO 

 

a) Corpo de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo 

 

Desenvolvem ações relacionadas com a desobstrução, limpeza de vias de 

comunicação e medidas necessárias à normalização da vida na população. Auxiliam o 

regresso das populações, nomeadamente no transporte de acidentados e doentes. 

Colaboraram na recolha de cadáveres dos locais sinistrados e procedem às operações 

de rescaldo e vigilância de incêndios. Assistem nas operações de reabilitação das 

redes e serviços públicos, procedendo a escoramentos, demolições e desobstruções. 

 

b) Polícia de Segurança Pública de Angra do Heroísmo 

 

Compete à Polícia de Segurança Pública a manutenção da lei e da ordem 

púbica, a coordenação das ações de movimentação das populações, aquando o seu 

regresso às suas residências e controlar o acesso às áreas sinistradas. 

 

c) Destacamento da Guarda Nacional Republicana de Angra do Heroísmo 

 

A GNR colabora na manutenção da ordem pública no decurso das operações 

de reposição da normalidade em coordenação com as demais forças e serviços de 

segurança, bem como na deteção, investigação e prevenção de atividades criminosas. 

Participa no controlo da entrada e saída de pessoas e bens do território nacional. 

 

d) Exército Português – Regimento de Guarnição n.º 1 

 

Auxilia na recuperação das infraestruturas, no rescaldo a incêndios e presta 

apoio sanitário e logístico às forças de socorro. Contribui na instalação de abrigos em 

campos de desalojados e organização do suporte necessário. Colaboram ainda no 

reabastecimento de água às populações e na disponibilização de apoio logístico. 
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e) Autoridade Marítima – Capitania do Porto de Angra do Heroísmo 

 

Colabora na recuperação de infraestruturas portuárias e nas ações de 

informação e sensibilização pública. 

 

f) Autoridade Sanitária do Município 

 

Compete-lhe a vigilância epidemiológica, bem como proporcionar 

recomendações de carácter sanitário. 

 

g) Cruz Vermelha Portuguesa de Angra do Heroísmo 

 

Incumbe à Cruz Vermelha Portuguesa apoiar as populações das áreas 

sinistradas e auxiliar o regresso das populações, particularmente no transporte de 

acidentados e doentes. É ainda responsável pela distribuição de roupas e alimentos às 

populações evacuadas. 
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3.2 MISSÃO DOS ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO 

 

a) Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

Na eventualidade de ocorrência de acidente grave ou de catástrofe, o SMPC 

tem como missão atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos na área do 

município, bem como socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo e 

proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público. 

 

b) Corpos de Escoteiros do Município 

 

Colaboram na distribuição de alimentos, agasalhos e de água potável à 

população afetada, assim como no apoio logístico e encaminhamento das pessoas 

aos locais de acolhimento. 

 

c) Centro de Saúde de Angra do Heroísmo 

 

O Centro de Saúde de Angra do Heroísmo constitui o primeiro acesso aos 

cidadãos à prestação de cuidados de saúde, assumindo importantes funções de 

promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e 

ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados. Além do Centro de Saúde, 

sediado na freguesia da Conceição, existem ainda 14 extensões de saúde associadas 

em freguesias do município. Pode ainda proporcionar o acompanhamento psicológico 

à população sinistrada. 

 

d) Associação dos Portos da Terceira e Graciosa (APTG) 

 

Compete à APTG mobilizar os meios necessários à intervenção, assegurando 

o apoio, com recursos humanos e materiais, por forma a cumprir as ações que lhe são 

atribuídas no âmbito das suas competências. Tem ainda como atribuição prestar 

assessoria técnica especializada à direção do plano. 

 

e) Empresa de Eletricidade dos Açores (EDA) 

 

A EDA tem como atribuição desenvolver ações com a finalidade de 

restabelecer a energia elétrica nas áreas sinistradas em situações de emergência, 
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mobilizando recursos humanos e materiais necessários à intervenção, em 

cumprimento com as suas competências. 

 

f) Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo (HSE) 

 

O HSE é um hospital multidisciplinar de referência para a prestação de 

cuidados de saúde, com atividade abrangente nas áreas de diagnóstico, tratamento, 

prevenção, investigação, reabilitação e continuidade de cuidados, assegurando, 

cuidados que correspondam às necessidades dos doentes, de acordo com as 

melhores práticas clínicas e eficiente utilização dos recursos disponíveis. 

 

g) Instituto de Segurança Social dos Açores 

 

Ao Instituto de Ação Social compete-lhe prestar apoio na operação e gestão 

dos centros de acolhimento provisório, bem como na assistência e bem-estar da 

população. Colabora ainda na avaliação e quantificação dos danos pessoais e 

materiais. 

 

h) Juntas de Freguesia do Concelho de Angra do Heroísmo 

 

As Juntas de Freguesia têm como missão colaborar na alimentação e 

distribuição de água potável à população, assim como promover ações destinadas à 

obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento de donativos. 

 

i) Secretaria Regional do Turismo e Transportes (SRTT) 

 

A SRTT é um departamento do Governo Regional dos Açores, com diversas 

atribuições, destacando-se as competências ao nível das obras públicas, manutenção 

e reabilitação dos edifícios públicos e transportes terrestres. No município de Angra do 

Heroísmo a SRTT é representada pela delegação de Obras Públicas. 

 

j) Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo 

 

A Santa Casa da Misericórdia tem por missão disponibilizar locais de 

alojamento temporário para desalojados, colaborar na distribuição de alimentação, 

agasalhos, e distribuição de água potável à população.  
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k) União de Radioamadores dos Açores (URA) 

 

Os radioamadores são indivíduos habilitados pelos órgãos competentes a 

operar estações de rádio, em frequências delimitadas. A URA tem sede na ilha 

Terceira e intervém de acordo com o Plano de Emergência da Associação de 

Radioamadores dos Açores, auxiliando o SMPC ao nível das comunicações. 

 

l) Órgãos de Comunicação Social 

 

Os meios de comunicação social de maior relevância no concelho de Angra do 

Heroísmo são os jornais, as estações de rádio e a televisão. Estes têm por missão 

divulgar medidas de autoproteção à população e colaborar na divulgação de avisos e 

alertas. 

 

m) Assistência Médica Internacional (AMI) 

 

A AMI é uma Organização Não Governamental (ONG) humanitária, destinada a 

intervir rapidamente em situações de emergência e de crise. Assiste no fornecimento 

de medicamentos, equipamento médico, alimentos e contém uma equipa de 

voluntários. 

 

n) Cozinha Económica Angrense 

 

A Cozinha Económica Angrense é uma instituição particular de solidariedade 

social, a qual desenvolve a sua atividade principal na confeção de refeições, sendo 

imprescindível a sua colaboração em situação de emergência na elaboração e 

distribuição de refeições à população sinistrada. 

 

o) Secretaria Regional dos Recursos Naturais 

 

Presta assessoria técnica especializada à direção do Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil do concelho de Angra do Heroísmo. 

 

  


