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1. Conceito de Atuação 
 

O conceito de atuação visa definir as missões, tarefas e responsabilidades dos diversos agentes, 

organismos e entidades intervenientes e identificar as respetivas regras de Atuação. Em ordem a 

assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento, rápido e eficiente, dos recursos 

disponíveis minimizando/mitigando os efeitos decorrentes de acidentes naturais, tecnológicos/antrópicos 

e mistos. As missões, tarefas e responsabilidades que cabem às entidades e agentes de Proteção civil 

existentes no município ocorrem em diferentes fases do processo chamado “Ciclo dos desastres”. No 

entanto, mediante a tipologia de risco, cada agente possui competências próprias, que convergem num 

único objetivo comum, o de proteger pessoas, património e ambiente passíveis de ser atingidos pela 

manifestação de todos os tipos de riscos. 

 

O diretor do plano, o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, terá de ser mormente, o 

impulsionador das políticas de Proteção civil, necessárias ao bom funcionamento de todos os agentes e 

entidades participantes no planeamento estratégico de ações de Proteção civil, concorrendo 

fundamentalmente para o bem-estar da população em geral.  

 

O plano destina-se a prevenir e mitigar os danos resultantes da manifestação dos riscos existentes à 

escala municipal, nesse sentido é apresentado seguidamente as estruturas existentes a nível do 

município da Ribeira Brava no que toca à Direção, coordenação e comando. 

 

Organização da Proteção Civil no Município 

Estruturas de 

Direção 

Política 

Presidente da Câmara Municipal Atribuições 

 Desencadear, na iminência ou 

ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, as ações de Proteção civil de 

prevenção, socorro, assistência e 

reabilitação adequadas em cada caso. 

Estruturas de 

Coordenação 

Política e 

Institucional 

Comissão Municipal de Proteção 

Civil 
Composição 

 Presidente da Câmara Municipal da 

Ribeira Brava; 

 Vereador com o Pelouro da Proteção 

Civil da Câmara Municipal da Ribeira 

Brava;  

 Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava; 

 Guarda Nacional República; 

 Polícia de Segurança Pública; 

 Autoridade de Saúde do Município; 

 Instituto de Segurança Social da 

Madeira, IP – RAM; 
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Organização da Proteção Civil no Município 

 Direção Regional de Florestas e 

Conservação da Natureza; 

 Serviço de Saúde da Região Autónoma 

da Madeira. E.P.E.; 

 Autoridade Marítima. 

Atribuições 

 Acionar a elaboração do plano municipal 

de emergência, remetê-lo para a 

aprovação da Comissão Regional de 

Proteção Civil e acompanhar a sua 

execução; 

 Acompanhar as políticas diretamente 

ligadas ao sistema de Proteção civil que 

sejam desenvolvidas por agentes 

públicos; 

 Determinar o acionamento dos planos, 

quando tal se justifique; 

 Garantir que as entidades e instituições 

que integram a CMPC acionam, ao nível 

municipal, no âmbito da sua estrutura 

orgânica e das suas atribuições, os 

meios necessários ao desenvolvimento 

das ações de Proteção civil; 

 Difundir comunicados e avisos às 

populações e às entidades e 

instituições, incluindo os órgãos de 

comunicação social. 

Local de 

Funcionamento 
 Câmara Municipal da Ribeira Brava 

Locais 

alternativos de 

funcionamento 

 Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava 

Comando 
Coordenador Municipal de Proteção 

Civil1 
Competências 

 Acompanhar permanentemente as 

operações de Proteção e socorro que 

ocorram na área do concelho; 

 Promover, em cooperação com o 

comandante do corpo de bombeiros 

com responsabilidade de intervenção no 

município e dos comandantes dos 

                                                           
1 O Município não tem nenhum Coordenador Municipal de Proteção Civil nomeado. Neste sentido as competências desta figura ficam a cargo do Presidente da autarquia, visto 

este ser a entidade máxima da Proteção Civil a Nível Municipal, ou na sua ausência o seu substituto legal enquanto diretor do plano. 
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Organização da Proteção Civil no Município 

corpos de bombeiros existentes no 

município, a elaboração dos planos 

prévios de intervenção com vista à 

articulação de meios face a cenários 

previsíveis; 

 Promover reuniões periódicas de 

trabalho com os comandantes dos 

corpos de bombeiros com 

responsabilidade de intervenção no 

município, nomeadamente sobre 

matérias referentes à prevenção e à 

programação de exercícios periódicos e 

regulares;  

 Dar parecer sobre os equipamentos a 

adquirir pelo município para fazer face a 

operações de emergência e de Proteção 

civil; 

 Comparecer no local do sinistro sempre 

que as circunstâncias o aconselhem; 

 Disponibilizar os meios ao dispor do 

município e assegurar às corporações 

de bombeiros e forças de segurança 

todo o apoio logístico de que venham a 

necessitar; 

 Promover e coordenar as ações 

tendentes à reabilitação das áreas 

atingidas e, particularmente garantir o 

realojamento temporário e demais 

necessidades básicas das populações 

afetadas. 

Tabela 1 - Organização da Proteção Civil no Município de Ribeira Brava 

 

1.1. Sistema de Gestão de Operações 
 

O Sistema de Gestão de Operações (Figura 1), adiante designado por SGO, utilizado no município tem 

como base, a doutrina e terminologia padronizada no Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro, previsto no Decreto-Lei nº134/2006, de 25 de Julho, que na sua génese assenta num conjunto 

de estruturas, normas e procedimentos que asseguram que todos os agentes de Proteção civil atuam, no 

plano operacional, articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da respetiva dependência 

hierárquica e funcional, respondendo assim a situações de iminência de ocorrência de acidente grave ou 
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catástrofe. O princípio de comando único assenta nas duas dimensões do sistema, a da coordenação 

institucional (CCO) e a do comando operacional.  

O SGO, segundo o disposto no artigo 12º do Decreto-Lei nº134/2006, de 25 de Julho, organiza-se da 

seguinte forma: 

1- É uma forma de organização operacional que se desenvolve de uma forma modular de acordo 

com a importância e o tipo de ocorrência; 

2- Sempre que uma força de socorro de qualquer das organizações integrantes do SIOPS seja 

acionada para uma ocorrência, o chefe da primeira força a chegar ao local assume de imediato o 

comando da operação e garante a construção de um sistema evolutivo de comando e controlo 

da operação; 

3- A decisão do desenvolvimento da organização é da responsabilidade do comandante das 

operações de socorro, adiante designado por COS, que deve ser tomada sempre que os meios 

disponíveis no ataque inicial e respetivos reforços se mostrem insuficientes;  

4- O comando das operações deve ter em conta a adequação técnica dos agentes presentes no 

teatro das operações e a sua competência legal. 

Obrigatoriedade da Função – No SGO existe, apenas, uma função de carácter obrigatório, a de 

comandante das operações de socorro, (ora designado por COS), função de responsável a todo o 

momento pela operação de socorro. Todas as outras funções apenas existirão se as necessidades da 

operação assim o exigirem.  

 

Manutenção da capacidade de controlo – O número de Homens que cada graduado deve dirigir 

diretamente varia de quatro a seis, em função da complexidade e risco da operação e da segurança do 

pessoal, no entanto o número chave será cinco. 

Este número é válido para qualquer nível da estrutura da organização, quer se trate de Sectores, 

Divisões, Grupos, Equipas ou Unidades – Elementos ou reforços. 

 

O SGO, embora condicionado à dimensão e localização 2 da operação de socorro em causa, socorre-se 

do esquema a seguir representado (Figura 1). Este representa a operação no seu patamar mais elevado, 

podendo ser mais ou menos complexo, assim a operação o exija. 

 

                                                           
2 No Domínio Publico Marítimo e mar terá adaptação especifica devido à atuação do Capitão do Porto como COS. 
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Figura 1 - Sistema de Gestão de Operações 

 

A configuração do SGO baseia-se em 3 níveis diferentes, nomeadamente: 

 

1- Estratégico – Detém todo o comando da operação. 

 Determina a estratégia apropriada; 

 Estabelece os objetivos gerais da operação; 

 Define prioridades; 

 Elabora e atualiza o plano estratégico da ação; 

 Procede à receção e colocação de meios de reforço; 

 Prevê e planeia os resultados; 

 Fixa os objetivos específicos a nível tático. 

 

2- Táticos – Dirigem-se as Atividades operacionais tendo em consideração os objetivos a 

alcançar de acordo com a estratégia definida. 

 Determina a localização dos meios; 

 Estabelece os objetivos táticos; 
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 Dirige as atividades operacionais tendo em conta objetivos específicos, 

determinados pelo nível superior; 

 Procura alcançar os objetivos correspondentes à estratégia definida no plano 

estratégico de ação; 

 É da responsabilidade de comandantes de Sector, Chefes de Grupo de Combate, 

ou seja aqueles que chefiam o agrupamento de meios postos à sua disposição. 

 

3- Manobra – Determinam-se tarefas específicas, normalmente realizadas e desenvolvidas 

com meios humanos e com o apoio de meios técnicos, de acordo com os objetivos táticos 

definidos. 

 Executam-se as manobras e as tarefas que são normalmente atribuídas às equipas 

dos veículos ou as equipas específicas de pessoal; 

 Procura-se alcançar os resultados correspondentes aos objetivos definidos pelo 

nível superior (tático). 

 

1.1.1. Funções na estrutura da organização 
 

COS – Comandante das Operações de Socorro 

 

O COS é, em qualquer tipologia de operação, o chefe do primeiro veículo a chegar ao local, pertencendo 

este a qualquer agente de Proteção civil interveniente na operação, devendo logo após a chegada de um 

superior hierárquico, proceder à passagem do comando das operações 3 , disponibilizando todas as 

informações que este detém sobre as operações em curso e aquelas que estariam previstas realizar. 

O Capitão do Porto no exercício das suas competências de autoridade marítima, no âmbito de socorro e 

salvamento, em razão do território, articula-se, no sentido do espaço terrestre, com o serviço municipal de 

proteção civil e comando regional de operações de socorro e respetivos e, no sentido do espaço de 

jurisdição marítima, com os serviços de busca e salvamento marítimo e busca e salvamento aéreo 

através do MRSC Funchal, podendo assumir, conforme o caso ou simultaneamente, as funções de COS 

e de coordenador da cena de ação (on-scene coordinator), se for para tal designado, neste último caso 

pelo MRCC Lisboa ou MRSC Funchal. 

Respondendo à necessidade do cumprimento do princípio da obrigatoriedade da função, é apresentado 

na Tabela 1. 

 

 

 

                                                           
3 Nas operações no Domínio Público Marítimo e mar a passagem de comando deverá ser efetuada ao primeiro elemento da Autoridade Marítima a chegar ao local. 
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COS – Comandante das Operações de Socorro 

Objetivos 

 Normalizar a forma de atribuição da responsabilidade do exercício da função a um único 

graduado tendo em conta a sequência de chegada ao TO dos diversos chefes de 

veículos e elementos de comando; 

 Assegurar que a função de COS é exercida desde a chegada do primeiro veículo ao TO; 

 Estabelecer, de acordo com o SGO uma eficaz organização do TO que determine 

concretamente as responsabilidades atribuídas a todos os graduados designados para 

as várias funções, incluindo as do COS; 

 Providenciar para que a gestão das operações, o planeamento das ações e a tomada 

das decisões, no âmbito do plano estratégico de ação, sejam apoiados num sistema 

organizado de troca e análise de informações; 

 Certificar que a transferência da função para os elementos de maior categoria 

hierárquica que, subsequentemente se apresentem no TO e disponham de autoridade 

para tal, seja levada a cabo de forma ordenada. 

Responsabilidades 

 Evacuação das pessoas em perigo para fora das áreas de riscos; 

 Assistência às vítimas; 

 Supressão do acidente; 

 Preservação da propriedade, evitando danos acrescidos que possam ser causados 

pelas operações de supressão; 

 Segurança, controlo e bem-estar dos seus homens durante toda a operação. 

Funções 

 Assumir a qualidade de COS, dar a conhecer essa assunção e determinar a localização 

do Posto de Comando; 

 Proceder ao reconhecimento sumário da situação; 

 Iniciar, manter e controlar as comunicações rádio; 

 Determinar a estratégia a empregar; 

 Estabelecer o plano estratégico de ação e distribuir os meios de acordo com esse plano; 

 Implementar a organização dos meios no TO; 

 Determinar os objetivos táticos; 

 Avaliar, rever e ajustar (se necessário) o plano estratégico de ação. 

Tabela 2 - Objetivos, Responsabilidades e Funções do Comandante das Operações de Socorro 

 

No caso das operações de socorro decorrerem no Domínio Público Marítimo e tendo em consideração o 

artigo 13º do Dec. Lei 44/2002 de 2 de Março compete ao capitão do porto, no exercício de funções de 

autoridade marítima dirigir operacionalmente, enquanto responsável de proteção civil, as ações 

decorrentes das competências que, neste âmbito, lhe estão legalmente cometidas, em cooperação com 

outras entidades e sem prejuízo das competências da tutela nacional da proteção civil. 

 

Adjunto do comandante das operações de socorro – Elemento de comando que colabora diretamente 

com o COS, como responsável por uma das seguintes tarefas: 
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Adjuntos do COS 

Relações Publicas 

 Desenvolve um sistema preciso e completo de recolha de informações sobre causas da 

ocorrência, proporções, situação corrente, meios empenhados e tudo o mais de 

interesse geral; 

 Contacta a Comunicação Social e as entidades oficiais que desejem informações em 

direto do TO; 

 Mesmo que o Posto de Comando Operacional esteja a funcionar com o apoio das 

estruturas de Proteção Civil local, apenas deverá existir um responsável pelas relações 

públicas. 

Segurança 

 Avalia os perigos e as situações de risco, tomando as medidas necessárias à segurança 

individual dos intervenientes no TO; 

 Detém autoridade para, em caso de emergência, ordenar a paragem dos trabalhos, de 

modo a prevenir atos inseguros; 

 Avalia as necessidades em apoio sanitário e recuperação física do pessoal, em conjunto 

com os técnicos especialistas de saúde. 

Ligação 
 Desenvolve os contactos com os representantes das diversas entidades intervenientes, 

incluindo, os técnicos destacados para apoio ao TO. 

Tabela 3 - Tarefas dos diversos Adjuntos do COS 

 

Células Sistema de Gestão de Operações: 

Células do SGO 

Combate 

Consiste na gestão direta de todas as Atividades e prioridades táticas, bem como a segurança 

e o bem-estar do pessoal ligado ao combate. 

Competências: 

 Gerir todas as Atividades táticas; 

 Implementar o plano de ação, distribuindo os objetivos táticos aos sectores, 

divisões etc., e colocar os meios necessários à sua disposição, com base nos 

objetivos e prioridades definidos; 

 Identificar as necessidades respeitantes a meios adicionais; 

 Controlar a Zona de Concentração e Reserva 

Planeamento 

Está sob a responsabilidade de um elemento de comando – comandante do planeamento – 

responsável pela recolha, avaliação, processamento e difusão das informações necessárias à 

tomada de decisões. 

Competências: 

 Filtrar e preparar as informações; 

 Manter o COS informado sobre a situação dos meios e pessoal envolvido; 

 Planear as operações em sintonia com o COS; 

 Reavaliar e propor alterações ao plano estratégico da ação, recebendo informação 

da célula de combate; 

 Avaliar permanentemente a estratégia em curso, as prioridades táticas, os fatores 
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Células do SGO 

críticos específicos, a organização da capacidade de controlo, a manutenção da 

capacidade de controlo e os problemas relativos à segurança individual; 

 Prever a necessidade de meios, bem como técnicos especializados; 

 Planear a desmobilização dos meios;  

 Manter todos os registos e documentos operacionais. 

Logística 

Assume os abastecimentos e equipamentos: 

 Transportes (relativos a equipamento, alimentação, rendição de equipas e 

evacuação das populações); 

 Instalações; 

 Abastecimentos em todas as vertentes; 

 Alimentação; 

 Manutenção de equipamentos; 

 Combustíveis; 

 Comunicações; 

 Apoio sanitário. 

Competências: 

 Providencia e gere todas as necessidades em abastecimentos e equipamentos; 

 Providencia a alimentação e abastecimentos similares; 

 Providenciar combustíveis e apoio mecânico; 

 Providência o apoio sanitário ao pessoal, incluindo, o necessário à sua 

recuperação física; 

 Obtém equipamento especializado e especialistas para o PCO. 

Tabela 4 - Células do Sistema de Gestão das Operações 

 

A célula de combate será constituída, mediante a necessidade da operação, por sectores, divisões, 

grupos, equipas e unidades, elementos ou reforços, de uma forma vertical. De uma maneira genérica, um 

Sector corresponde a cinco divisões, cada divisão a cinco grupos de combate, cada grupo de combate a 

cinco equipas. Cinco será o número médio, podendo variar entre quatro e seis, permitindo assim ao COS, 

assegurar a manutenção da capacidade de controlo. As funções gerais do responsável por cada estrutura 

da organização ao nível da célula de combate estão representadas na Tabela 5.  

 

Responsáveis 

Sector Responsável por um sector que reporta diretamente ao comandante de combate. 

Divisão 

Responsável por uma área geográfica do teatro de operações (divisão), função que 

se situa entre o comandante de combate (ou comandante de sector, se existir) e o 

chefe de grupo de combate.  
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Responsáveis 

Grupo Responsável por um grupo de veículos, com funções comuns. 

Equipa Responsável por um veículo e respetiva equipa. 

Tabela 5 - Responsáveis das estruturas na célula de combate 

 

Teatro de Operações: 

 

O TO organiza-se em zonas de intervenção (Figura 2 - Zonas de Intervenção)4 a que correspondem 

zonas geográficas ou funcionais conforme o tipo de acidente e as opções estratégicas consideradas. As 

zonas de intervenção configuram-se de amplitude variável e adaptadas às circunstâncias e à 

configuração do terreno, podendo compreender zonas de sinistro, apoio, concentração e reserva e de 

receção de reforços. 

 

 

Figura 2 - Zonas de Intervenção 

 

Zona de Sinistro (ZS) – É a superfície na qual se desenvolve a ocorrência, de acesso restrito, onde se 

encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta, sob a responsabilidade exclusiva 

do posto de comando operacional. 

                                                           
4 No litoral as zonas de intervenção assinaladas terão áreas de expansão diferentes por efeitos das correntes e do vento. 
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Zona de apoio (ZA) – Zona adjacente à ZS, de acesso condicionado, onde se concentram os meios de 

apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte dos meios de intervenção ou onde estacionam 

meios de intervenção para resposta imediata. 

Zona de Concentração e Reserva (ZCR) – Zona do teatro de operações onde se localizam 

temporariamente meios e recursos disponíveis sem missão imediata, onde se mantém um sistema de 

apoio logístico e assistência pré-hospitalar e onde têm lugar as concentrações e trocas de recursos 

pedidos pelo posto de comando operacional. 

Zona de Receção e Reforços (ZRR) – Zona de controlo e apoio logístico, sob a responsabilidade do 

centro de coordenação de operações da área onde se desenvolve o sinistro, para onde se dirigem os 

meios de reforço atribuídos pelo CCON, antes de atingirem a ZCR no teatro de operações.  

2. Execução do Plano 
 

Em conformidade com o ponto 1, do artigo 35º da Lei 27/2006, de 3 de Julho (Lei de Bases de Proteção 

Civil) compete ao presidente da Câmara Municipal, no exercício de funções de responsável municipal da 

política de Proteção civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as 

ações de Proteção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso. 

Este é o diretor do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e poderá delegar funções, existindo 

para o caso o seu substituto legal, no entanto, segundo o ponto 2 do artigo 35º da mesma Lei, é apoiado 

pelo serviço municipal de Proteção civil e pelos restantes agentes de Proteção civil de âmbito municipal 

(Figura 3 - Organograma Operacional). 

 

 

Figura 3 - Organograma Operacional 
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É da competência do Presidente da Câmara Municipal: 

 Declarar a situação de alerta no âmbito municipal e ser ouvido pelo Secretário Regional que 

tutela a área da Proteção Civil para efeito da declaração da situação de alerta de âmbito 

regional, quando estiver em causa a área do respetivo município; 

 Convocação da Comissão Municipal de Proteção Civil, na sua condição de responsável máximo 

da política de Proteção civil de âmbito municipal que preside à mesma, com vista a determinar o 

acionamento do plano, quando tal se justifique; 

 Assegurar que são levadas a cabo as ações necessárias para as diferentes fases, Emergência 

e Reabilitação. 

 

De seguida serão apresentadas os agentes de Proteção Civil e entidades a envolver por tipologia de 

riscos, bem como Medidas e ações de proteção e socorro nas fases de Emergência e Reabilitação. 

 

RISCOS 
Enumeração dos meios a 

mobilizar 
Medidas e ações de proteção e socorro 

Nevoeiros 

 Autarquia 

 Bombeiros 

 Polícia de Segurança Pública 

 Redução da velocidade de circulação no interior e 

exterior do núcleo urbano; 

 Sinalização das vias de comunicação; 

 Avisos à População através de painéis indicadores; 

 Ações de informação pública e sensibilização da 

população. 

Nevões 

 Autarquia 

 Bombeiros 

 SEMER 

 Forças Armadas 

 Direção geral das Florestas 

 Colocar entidades de apoio em estado de prevenção; 

 Corte das vias de comunicação municipais afetadas 

ou passíveis de serem afetadas; 

 Prevenir situações de acumulação de neve ou gelo, 

assegurando a disponibilidade de meios de limpeza 

das vias de comunicação; 

 Desimpedimento mecânico das vias de comunicação, 

e, como ação preventiva, a dispersão de sal ou outras 

soluções salinas que impeçam a formação e 

acumulação de gelo nas estradas; 

 Avisos à População através de painéis indicadores; 

 Ações de informação pública e sensibilização da 

população; Ações de informação pública e 

sensibilização da população. 

Ondas de Calor 

  Autarquia 

 SEMER 

 IASaúde 

 Centro de Saúde (SESARAM, 

E.P.E.) 

 Articulação com a Autoridade de Saúde para 

prestarem o auxílio à população mais vulnerável; 

 Intervenção prioritária em infantários e escolas, casas 

de repouso, unidades hospitalares e de saúde e 

unidades hoteleiras; 
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RISCOS 
Enumeração dos meios a 

mobilizar 
Medidas e ações de proteção e socorro 

 Apoiar a operacionalidade do Plano de Contingência 

para Temperaturas Extremas Adversas; 

 Ativação dos Centros de Alojamento / Acolhimento 

Comunitário provisório (para a população com recurso 

habitacionais deficitários); 

 Ações de informação pública e sensibilização da 

população. 

Ondas de Frio 

 Autarquia 

 SEMER 

 IASaúde 

 Centro de Saúde (SESARAM, 

E.P.E.) 

 Articulação com a Autoridade de Saúde para 

prestarem o auxílio à população mais vulnerável; 

 Ativação dos Centros de Alojamento / Acolhimento 

Comunitário provisório (para a população com recurso 

habitacionais deficitários); 

 Ações de informação pública e sensibilização da 

população. 

Secas 

 Autarquia 

 Bombeiros 

 SEMER 

 Ações de informação pública e sensibilização da 

população para um consumo moderado da água; 

 Disponibilização de água à população em cisternas ou 

água engarrafa; 

 Condicionar o consumo fora das horas de maior 

utilização; 

 Gestão racional do consumo e controlo permanente 

das águas subterrâneas. 

Tempestade 

 Autarquia 

 Bombeiros 

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 Forças Armadas 

 SEMER 

 SANAS 

 Centro de Saúde (SESARAM, 

E.P.E.) 

 Aviso à População para permanecer abrigada; 

 Desimpedimento e controlo dos itinerários de 

emergência; 

 Evacuação da população em áreas sensíveis; 

 Prestação dos primeiros socorros; 

 Providenciar alojamento à população deslocada e 

bens de primeira necessidade; 

 Proceder à busca de vítimas; 

 Providenciar o alojamento da população deslocada e 

disponibilizar-lhes bens de primeira necessidade; 

 Manter a ordem e a calma nas populações; 

 Preparação de sistemas de previsão, aviso e 

informação ao público. 

Cheias e Inundações Urbanas 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 Forças Armadas 

 Desimpedimento e controlo dos itinerários de 

emergência; 

 Evacuação da população em áreas sensíveis; 

 Prestação dos primeiros socorros; 

 Transporte de vítimas para unidades de saúde; 

 Providenciar alojamento à população deslocada e 
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RISCOS 
Enumeração dos meios a 

mobilizar 
Medidas e ações de proteção e socorro 

 SEMER 

 SANAS 

 Centro de Saúde (SESARAM, 

E.P.E.) 

bens de primeira necessidade; 

 Manter a ordem e a calma nas populações; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais. 

Cheias e Inundações Rápidas  

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 Forças Armadas 

 SEMER 

 SANAS 

 Centro de Saúde (SESARAM, 

E.P.E.) 

 Desimpedimento e controlo dos itinerários de 

emergência; 

 Evacuação da população em áreas sensíveis; 

 Prestação dos primeiros socorros; 

 Transporte de vítimas para unidades de saúde; 

 Providenciar alojamento à população deslocada e 

bens de primeira necessidade; 

 Manter a ordem e a calma nas populações; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais. 

Cheias e Inundações 

Progressivas 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 Forças Armadas 

 SEMER 

 SANAS 

 Centro de Saúde (SESARAM, 

E.P.E.) 

 Desimpedimento e controlo dos itinerários de 

emergência; 

 Evacuação da população em áreas sensíveis; 

 Prestação dos primeiros socorros; 

 Transporte de vítimas para unidades de saúde; 

 Providenciar alojamento à população deslocada e 

bens de primeira necessidade; 

 Manter a ordem e a calma nas populações; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais. 

Inundações e Galgamentos 

Costeiros 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 Forças Armadas 

 SEMER 

 SANAS 

 Construção; provisória de barreiras e sistemas de 

deflação ou retenção; 

 Ações de informação pública e sensibilização da 

população 

 Evacuação da população em áreas sensíveis; 

 Definição de área de segurança ao longo da linha de 

costa; 

 Reunião de pessoal médico, enfermagem e auxiliares 

para guarnecer as estruturas; 

 Providenciar equipamentos médicos e hoteleiros para 

as vítimas; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais. 
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RISCOS 
Enumeração dos meios a 

mobilizar 
Medidas e ações de proteção e socorro 

Inundação por Tsunami 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 Forças Armadas 

 SEMER 

 SANAS 

 Na sequência de um sismo forte, evacuar as pessoas 

que se encontram nas áreas assinaladas na 

Cartografia de Risco, as quais devem ser deslocadas 

para locais mais altos e afastados do mar e das 

ribeiras, para fora das áreas de evacuação; 

 Emissão de avisos à população para permanecerem 

nas zonas elevadas por algumas horas e que não 

devem regressar às áreas críticas pelo menos até 4 

horas após a chegada do tsunami; 

 Evacuação da população em áreas sensíveis; 

 Definição de área de segurança ao longo da linha de 

costa; 

 Reunião de pessoal médico, enfermagem e auxiliares 

para guarnecer as estruturas; 

 Providenciar equipamentos médicos e hoteleiros para 

as vítimas; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais; 

 Manter a ordem e a calma nas populações; 

  Manter a ordem e a calma nas populações. 

Sismos 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 Forças Armadas 

 SEMER 

 SANAS 

 Centro de Saúde (SESARAM, 

E.P.E.) 

 Desimpedimento e controlo dos itinerários de 

emergência e teatro de operações; 

 Missões de Busca e Salvamento de vítimas 

soterradas; 

 Prestação dos primeiros socorros; 

 Evacuar as vítimas existentes; 

 Identificação e sinalização de áreas instáveis; 

 Evacuação da população em edifícios ou estruturas 

sensíveis; 

 Providenciar alojamento à população deslocada e 

bens de primeira necessidade; 

 Estabilização de infraestruturas críticas; 

 Restabelecimento de vias prioritárias; 

 Definição de zonas de circulação interdita; 

 Criação e sinalização de caminhos de evacuação e 

espaços de refúgio; 

 Em caso de incêndio ou outras emergências utilizar as 

medidas da respetiva emergência; 

 Evacuação da população em áreas sensíveis; 

 Definição de área de segurança ao longo da linha de 
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RISCOS 
Enumeração dos meios a 

mobilizar 
Medidas e ações de proteção e socorro 

costa; 

 Reunião de pessoal médico, enfermagem e auxiliares 

para guarnecer as estruturas; 

 Providenciar equipamentos médicos e hoteleiros para 

as vítimas; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais;-  

 Manter a ordem e a calma nas populações. 

Movimentos de Massa em 

Vertentes 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 Forças Armadas 

 SEMER 

 LREC 

 Desimpedimento e controlo dos itinerários de 

emergência e teatro de operações; 

 Missões de Busca e Salvamento de vítimas 

soterradas;  

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Prestação dos primeiros socorros; 

 Evacuação da população em edifícios ou estruturas 

sensíveis 

 Providenciar alojamento à população deslocada e 

bens de primeira necessidade; 

 Identificação e sinalização de áreas instáveis; 

 Estabilização de infraestruturas críticas; 

 Análise da vertente(s) instabilizada(s) para a 

identificação de medidas de proteção provisórias; 

 Restabelecimento de vias prioritárias e desobstrução 

progressiva das vias de circulação afetadas 

 Definição de zonas de circulação interdita 

 Evacuação da população em áreas sensíveis; 

 Definição de área de segurança ao longo da linha de 

costa; 

 Reunião de pessoal médico, enfermagem e auxiliares 

para guarnecer as estruturas; 

 Providenciar equipamentos médicos e hoteleiros para 

as vítimas; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais; 

 Manter a ordem e a calma nas populações. 

Erosão Costeira: Destruição de 

Praias e Sistemas Dunares 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Evacuação das áreas pouco seguras 

 Colocação ou reposição imediata de sinalização de 

perigo; 
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RISCOS 
Enumeração dos meios a 

mobilizar 
Medidas e ações de proteção e socorro 

 Polícia Marítima 

 Forças Armadas 

 SEMER 

 SANAS 

 Delimitação física de zonas de risco elevado; 

 Interdição de sectores de praia ou arriba 

(estacionamentos, acessos, passeios pedonais, 

estradas), com vista à restrição espacial de 

permanência local; 

 Implantação de estruturas que visem diminuir /mitigar 

a manifestação do Risco em causa. 

Erosão Costeira: Recuo e 

Instabilidade de Arribas 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 Forças Armadas 

 SEMER 

 SANAS 

  Proceder à busca de vítimas soterradas e/ou vítimas 

de queda; 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Evacuação das áreas pouco seguras; 

 Colocação ou reposição imediata de sinalização de 

perigo na base e no topo das arribas; 

 Delimitação física de zonas de risco elevado na base 

e no topo das arribas nos locais em que os fenómenos 

de instabilidade são particularmente evidentes (fendas 

de tração visíveis e abertas, blocos em consola, 

cicatrizes de rotura recentes); 

 Nos locais com registo de ocorrências recentes e/ou 

elevada frequência de movimentos de massa de 

vertente; 

 Interdição de sectores de praia ou arriba 

(estacionamentos, acessos, passeios pedonais, 

estradas), com vista à restrição espacial de 

permanência local; 

 Realização de operações de saneamento de blocos 

instáveis e reperfilamento dos perfis das arribas; 

 Estabilizar artificialmente as vertentes com muros de 

suporte em betão, principalmente em arribas que 

tenham edificação densa nas proximidades e em 

praias muito frequentadas; 

 Proceder a demolições em zonas de risco e em áreas 

interditas à ocupação humana; 

 Plano de gestão florestal; 

 Ações de informação pública e sensibilização da 

população. 

Colapso de Cavidades 

Subterrâneas Naturais 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 Forças Armadas 

 SEMER 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Evacuação das áreas pouco seguras; 

 Colocação ou reposição imediata de sinalização de 

perigo; 

 Delimitação física de zonas de risco elevado; 
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RISCOS 
Enumeração dos meios a 

mobilizar 
Medidas e ações de proteção e socorro 

 Interdição do acesso a zona onde o risco se possa 

manifestar; 

 Implantação de estruturas que visem diminuir /mitigar 

a manifestação do Risco em causa. 

Acidentes Rodoviários e Aéreos 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 SEMER 

 Centro de Saúde (SESARAM, 

E.P.E.) 

 Proceder ao controlo da ocorrência com recurso aos 

meios dos APC; 

 Solicitar a disponibilização de meios auxiliares 

(Reboques, Gruas, Mergulhadores…); 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Controla da via afetada e definição de itinerários 

alternativos; 

 Análise da necessidade de evacuação da população 

em locais de risco; 

 Restabelecimento da via através da desobstrução e 

limpeza da mesma; 

 Criação de alternativas; 

 Reposição da Normalidade. 

Acidentes no Transporte de 

Mercadorias Perigosas 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 SEMER 

 Centro de Saúde (SESARAM, 

E.P.E.) 

 Proceder ao controlo da ocorrência com recurso aos 

meios dos APC; 

 Solicitar a disponibilização de meios auxiliares 

(Reboques, Meios de trasfega, Contenção…); 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Controla da via afetada e definição de itinerários 

alternativos; 

 Análise da necessidade de evacuação da população 

em locais de risco; 

 Restabelecimento da via através da desobstrução e 

limpeza da mesma; 

 Divulgação das medidas de autoproteção. 

Acidentes com Transporte 

Marítimo de Produtos Perigosos 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 Autoridade Portuária 

 SEMER 

 Forças Armadas 

 Proceder ao controlo da ocorrência com recurso aos 

meios dos APC; 

 Solicitar a disponibilização de meios auxiliares 

(Reboques, Meios de trasfega, Contenção…); 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Análise da necessidade de evacuação da população 

em locais de risco; 

 Divulgação das medidas de autoproteção. 

Colapso de Túneis, Pontes e 

outras Infraestruturas 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 SEMER 

 Prestação dos primeiros socorros; 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Controlo da via afetada; 

 Sinalização de possíveis vias alternativas de 
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RISCOS 
Enumeração dos meios a 

mobilizar 
Medidas e ações de proteção e socorro 

 Forças Armadas 

 Empresas públicas e privadas  

comunicação; 

 Análise da necessidade de evacuação da população 

em locais de risco. 

Cheias e Inundações por Rutura 

de Barragens 

 Não Aplicável   Não Aplicável. 

Colapso de Galerias e Cavidades 

de Minas 

 Não Aplicável  Não Aplicável. 

Acidentes em Áreas e Parques 

Industriais 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 SEMER 

 Forças Armadas 

 Empresas públicas e privadas 

  Proceder ao controlo da ocorrência com recurso aos 

meios dos APC; 

 Solicitar a disponibilização de meios auxiliares 

(Reboques, Meios de trasfega, Contenção…); 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Análise da necessidade de evacuação da população 

em locais de risco; 

 Análise da necessidade de meios auxiliares; 

 Divulgação das medidas de autoproteção; 

 Análise da necessidade de meios auxiliares; 

 Ações de informação pública e sensibilização da 

população. 

Acidentes que envolvam 

Substâncias Perigosas (Diretiva 

Seveso II) 

 Não Aplicável  Não Aplicável. 

Degradação e Contaminação dos 

Solos com Substâncias NBQ 

 Não Aplicável  Não Aplicável. 

Acidentes em instalações de 

combustíveis, óleos e 

lubrificantes 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 SEMER 

 Forças Armadas 

 Empresas públicas e privadas 

 DROTA 

 Proceder ao controlo da ocorrência com recurso aos 

meios dos APC; 

 Solicitar a disponibilização de meios auxiliares 

(Reboques, Meios de trasfega, Contenção…); 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Análise da necessidade de evacuação da população 

em locais de risco; 

 Análise da necessidade de meios auxiliares; 

 Divulgação das medidas de autoproteção. 

Acidentes em estabelecimentos 

de armazenagem de produtos 

explosivos 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 SEMER 

 Forças Armadas 

 Empresas públicas e privadas 

 Proceder ao controlo da ocorrência com recurso aos 

meios dos APC; 

 Solicitar a disponibilização de meios auxiliares; 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Análise da necessidade de evacuação da população 

em locais de risco; 

 Análise da necessidade de meios auxiliares; 

 Divulgação das medidas de autoproteção. 
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RISCOS 
Enumeração dos meios a 

mobilizar 
Medidas e ações de proteção e socorro 

Incêndios e colapsos em centros 

históricos e em edifícios com 

elevada concentração 

populacional 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 SEMER 

 Forças Armadas 

 Empresas públicas e privadas 

 Proceder ao controlo da ocorrência com recurso aos 

meios dos APC; 

 Solicitar a disponibilização de meios auxiliares; 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Análise da necessidade de evacuação da população 

em locais de risco; 

 Delimitação da zona afetada; 

 Proceder ao realojamento da população afetada; 

 Análise da necessidade de meios auxiliares; 

 Divulgação das medidas de autoproteção. 

Incêndios em túneis 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 SEMER 

 Forças Armadas 

 Empresas públicas e privadas 

 Proceder ao controlo da ocorrência com recurso aos 

meios dos APC; 

 Solicitar a disponibilização de meios auxiliares; 

 Evacuação das vítimas existentes; 

 Análise da necessidade de evacuação da população 

em locais de risco; 

 Delimitação da zona afetada 

 Análise da necessidade de meios auxiliares; 

 Sinalização de possíveis vias alternativas de 

comunicação. 

Poluição marítima 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Publica 

 SEMER 

 Autoridade Marítima 

 Polícia Marítima 

 Autoridade Portuária 

 DROTA 

 Forças Armadas 

 Empresas públicas e privadas 

 Confirmação da ocorrência (PM); 

 Medidas Cautelares e de Polícia (PM); 

 Isolamento da área afetada (PM); 

 Manutenção de canais de acesso/evacuação; 

 Ativação Plano Mar Limpo (APRAM/AM); 

 Contenção das áreas afetadas; 

 Limpeza das áreas circundantes; 

 Divulgação das medidas de autoproteção. 

Falta generalizada de energia 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 Forças Armadas 

 EEM 

 Alerta para a EEM; 

 Providenciar os mecanismos alternativos para a 

manutenção de energia em pontos nevrálgicos 

(unidades de saúde, estruturas de proteção civil…). 

Incêndios florestais 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 SRF 

 Corpo da Policia Florestal; 

 Ataque ampliado, com as corporações de bombeiros 

do município; 

 Triangulação com os corpos de bombeiros vizinhos e 

articulação com autoridades competentes; 

 Ativação de máquinas de rasto para a criação de 
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RISCOS 
Enumeração dos meios a 

mobilizar 
Medidas e ações de proteção e socorro 

 Forças Armadas 

 Empresas públicas e privadas 

faixas de contenção; 

 Compreender o comportamento do incêndio; 

 Vigilância reforçada das restantes áreas ainda não 

afetadas, evitando assim novos focos de incêndio; 

 Controlar a evacuação dos locais afetados ou de 

elevado risco; 

 Criação e delimitação de zonas seguras para a 

população; 

 Desimpedimento e controlo dos itinerários de 

emergência; 

 Sinalização de acessos e caminhos; 

 Alternativos de saída dos locais afetados; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais. 

Degradação e contaminação de 

Aquíferos 

 Autarquia 

 IGA 

 DROTA 

 Contenção das áreas afetadas; 

 Monitorização constante das áreas afetadas; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais. 

Degradação e contaminação de 

águas superficiais 

 Autarquia 

 IGA 

 DROTA 

 Contenção das áreas afetadas; 

 Limpeza das áreas circundantes; 

 Monitorização constante da situação; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais. 

Epidemias 

 Autarquia 

 Bombeiros  

 Polícia de Segurança Pública 

 SEMER 

 Forças Armadas 

 Instituto da Administração da 

Saúde e Assuntos Sociais, IP-

RAM 

 Centro de Saúde (SESARAM, 

E.P.E.) 

 Contenção das áreas afetadas; 

 Monitorização constante da situação; 

 Implementação de um canal privilegiado junto da 

comunicação social, para divulgação de mensagens 

oficiais; 

 Análise da necessidade de meios auxiliares; 

 Divulgação das medidas de autoproteção. 

Tabela 6 – Agentes de Proteção Civil e Entidades com dever especial de cooperação a mobilizar e Medidas e ações de 
Proteção e socorro por tipologia de Risco para as fases de Emergência e Reabilitação 

 

2.1. Fase de Emergência 
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A fase de emergência representa as atividades e ações de resposta a situações de acidente grave e 

catástrofe, levadas a cabo imediatamente depois de ter ocorrido o evento e destinadas a minimizar os 

impactos resultantes nos cidadãos, património e ambiente. 

Desta forma, são notificadas, de imediato, todas as entidades que compõe a CMPC, os agentes de 

proteção civil e os organismos e entidades de apoio que a natureza da ocorrência justifique. 

Assim que ocorra o incidente, a intervenção desenvolve-se de forma crescente de acordo com a 

gravidade e complexidade que a situação apresentar. Deste modo, o COS ao chegar ao local efetua as 

seguintes ações: 

 Identificação do local e da tipologia de risco; 

 Avaliação da intensidade da ocorrência; 

 Perspetivar os danos expectáveis para a população, bens e ambiente. 

Após recolha destes dados, avalia a situação e procede conforme o exposto na Figura 4. 
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Figura 4 – Fluxograma de avaliação da situação 

 

Fazendo uso das suas competências como responsável máximo da Proteção Civil no âmbito municipal, 

consequentemente como diretor do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do Município da 

Ribeira Brava, este deve atuar em conformidade com a situação, de forma a empenhar todos os esforços 

dos agentes e entidades públicas e privadas presentes no município, assegurando o conjunto de ações a 

desenvolver (Tabela 7 - Ações a desenvolver – Fase de Emergência). 

 

 

 

Sim

Acidente grave 
ou catástrofe

Situaçãoes  rotineiras. 
Os diversos agentes de 
proteção civil 
encontram-se em 
condições de resolver a 
situação através de 
recursos próprios.

Análise da situação

Situação normal

Fim da 
ocorrência

Sim

Situação 
controlada?

Os agentes de proteção 
civil têm condições de 
responder em tempo e 
com meios próprios.

Situações que podem potenciar o 
desenvolvimento de 
consequências mais gravosas. É 
necessário promover uma 
atuação concertada e articulada 
dos vários meios a empenhar.

Situação de alerta

Implica um reforço de meios para 
as operações de emergência e 
uma estreita articulação entre 

agentes de proteção civil.

Aviso ao Presidente da Câmara 
Municipal, CMPC e SMPC.

Declaração da situação de alerta 
de âmbito municipal.

Estabelecer PCO e acionar o aviso 
às populações em risco.

Fim da 
ocorrência

Situação 
controlada?

Não

Não

Sim

Situações de emergência que exigem o 
total empenhamento das estruturas 
operacionais de proteção civil.

Situação de emergência

Verifica-se?

Fim da 
ocorrência

Sim

Implica ações conjuntas entre várias 
entidades

Necessidade de ativação do PMEPCPM

Solicitar VPCC ou VCOC para o local e 
outros meios que sejam necessários.

Procede à evacuação das populações 
em risco.

Fazer ponto de situação, sempre que se 
considere necessário ao SRPC

Situação 
controlada?

Controlo da situação 
através da estrutura 

regional
(CCOR, CROS)

Não

Meios a 
empenhar

Reforço

Não

Total
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Fase de Emergência 

Ações a 

desenvolver 

 Convocação imediata da Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil, através dos 

contactos existentes no PMEPC, através de SMS, telefone, correio eletrónico, fax ou presencialmente; 

 Acionar os mecanismos disponíveis para aviso às populações, como estabelecido no PMEPC; 

 Avaliar constantemente as vulnerabilidades e atuar em conformidade, permitindo a minimização 

do impacto da situação em pessoas, bens e ambiente; 

 Ativar os meios necessários, com vista a garantir o controlo da situação no menor espaço de 

tempo possível; 

 Difundir, pelos responsáveis dos diversos grupos operacionais a informação obtida, de forma 

reservada; 

 Desencadear as atividades de socorro e salvamento, bem como providenciar desde logo, como 

estabelecido no plano, o lugar de alojamento temporário, agasalho e alimentação das populações 

evacuadas; 

 Manter permanentemente atualizados relatórios sobre a evolução da situação, nomeadamente 

perante o Comando Regional de Operações de Socorro; 

 Difundir através da comunicação social, ou por outros meios, previamente estabelecidos no 

Plano, a divulgação de medidas de autoproteção que a população deve adotar, bem como outras medidas; 

 Assegurar a manutenção da Lei e da Ordem e, ainda, a circulação nas vias de acesso 

necessárias para a movimentação dos meios de socorro e evacuação das zonas de risco às pessoas 

afetadas;  

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

sobre as operações realizadas, de modo a estabelecer, o mais rapidamente possível, a situação de 

normalidade, logo após a fase de emergência  

 Garantir e promover a evacuação primária e secundária de feridos e doentes e a prestação dos 

cuidados médicos essenciais às populações das áreas afetadas;  

 Garantir assistência e bem-estar às populações;  

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

 Proceder às ações de desobstrução, reparação e restabelecimento do fornecimento de água, 

energia e comunicações em geral;   

 Assegurar o transporte de pessoas, bens, água potável e combustíveis;  

 Promover a salvaguarda do património histórico e cultural;  

 Promover as ações de mortuária adequadas à situação;  

 Repor, tão breve quanto possível, os serviços públicos essenciais e as vias de comunicação. 

Tabela 7 - Ações a desenvolver – Fase de Emergência 

 

2.2. Fase de Reabilitação 
 

A fase de reabilitação caracteriza-se pelas atividades e ações levadas a cabo num período posterior à 

ocorrência da situação de desastre ou catástrofe, correspondendo ao processo de recuperação da 

normalidade, nomeadamente a reposição das condições de vida das populações atingidas, 

restabelecimento das infraestruturas, serviços públicos e privados e situações que se prendem com o 

regresso das populações e bens deslocados. Nesse sentido irão participar na fase de reabilitação as 
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entidades designadas pelo plano e todas as entidades consideradas necessárias consoante a tipologia de 

risco que foi manifestada.  

 

Fase de Reabilitação 

Ações a 

desenvolver 

 Promover as medidas adequadas ao desenvolvimento da reabilitação estrutural e infraestrutural 

de âmbito municipal, no todo ou em parte, nas áreas humana, social, económica, de serviços e outras, de 

modo a restabelecer as condições de vida normais das populações nas zonas afetadas;  

 Promover o regresso das populações junto dos seus pertences, mas sempre assegurando a 

segurança das mesmas;  

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

restabelecer a segurança, a circulação e evitar perigo de desmoronamentos;  

 Providenciar o alojamento provisório de populações afetadas cujas habitações foram destruídas 

ou ainda não garantam segurança;  

 Garantir o apoio em alimentação e outros bens de primeira necessidade às populações 

afetadas;  

 Promover o acompanhamento social e psicológico dos grupos mais vulneráveis;  

 Determinar a elaboração de relatórios contendo os respetivos levantamentos e inventariação de 

todos os prejuízos sofridos e as respetivas estimativas;  

 Elaborar um relatório circunstanciado relativo a todas as operações de Socorro e Assistência 

desenvolvidas, correspondendo este à forma de evitar futuras situações anómalas ocorridas durante as 

operações de socorro; 

 Proceder à distribuição de subsídios previamente fixados e ressarcir as respetivas entidades 

privadas. 

Tabela 8 - Ações a desenvolver – Fase de Reabilitação 

 

3. Articulação e atuação de agentes, organismos e entidades 
 

São agentes de Proteção Civil nos termos da Lei de Bases de Proteção Civil: 

 

Agentes de Proteção Civil 

Os corpos de bombeiros; 

As forças de segurança; 

As Forças Armadas; 

A Autoridade Marítima; 

Os serviços de saúde e o Serviço de Emergência Médica Regional; 

O Corpo da Polícia Florestal. 

Tabela 9 - Agentes de Proteção Civil 

 
A Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira exerce, em cooperação com os demais agentes e 

de harmonia com o seu estatuto próprio da intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária e social. 
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O Corpo Operacional do Sanas Madeira exerce, em cooperação com os demais agentes e de harmonia 

com o seu estatuto próprio, funções de Proteção civil no domínio do socorro a náufragos e buscas 

subaquáticas. 

Segundo a mesma lei, são organismos e entidades com especial dever de cooperação: 

 

Organismos e Entidades5 

Associações humanitárias de bombeiros voluntários; 

Serviços de segurança; 

Gabinete Médico-Legal do Funchal; 

Instituições de Segurança Social; 

Instituições com fins de socorro e de solidariedade; 

Organismos responsáveis pela conservação da natureza, indústria e energia, transportes, comunicações, recursos hídricos e 

ambiente; 

Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas e privadas, dos portos e aeroportos. 

Tabela 10 – Organismos e entidades com especial dever de cooperação 

 

Nos esquemas seguintes apresentam-se os agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio 

definidos no artigo 46º da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, e a respetiva correspondência com os existentes 

no município da Ribeira Brava: 

 

 

Figura 5 – Agentes de Proteção Civil existentes no Município 

                                                           
5 Todos os serviços e instituições, públicos ou privados, com dever de especial de cooperação com os agentes de Proteção civil ou com competências específicas em domínios 

com interesse para a prevenção, a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente. 

Corpos de bombeiros Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava

Definidos na Lei Existentes no município da Ribeira Brava

Forças de Segurança Polícia de Segurança Pública

Forças Armadas

Autoridade Marítima

SEMER e demais serviços de saúde

Corpo da Polícia Florestal

Centros de Saúde

Hospital Dr. Nélio Mendonça

Autoridade de Saúde

EMIRCruz Vermelha Portuguesa

SANAS

Corpo da Polícia Florestal

SANAS

Autoridade Marítima
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Figura 6 – Entidades com especial dever de cooperação no Município 

 

3.1. Missão dos Agentes de Proteção Civil 
 

Mediante as respetivas Leis Orgânicas e Lei de Bases de Proteção Civil, são definidas as tarefas que 

cada agente de Proteção Civil quer no que respeita a medidas imediatas de resposta, quer no que toca a 

funções de suporte de emergência e de recuperação das condições de normalidade na vida das 

populações. 

 

 

 

Associações humanitárias de bombeiros 

voluntários

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Ribeira Brava

Definidos na Lei Existentes no município

Serviços de segurança

Gabinete Médico Legal do FunchalInstituto Nacional de Medicina Legal

Instituições de segurança social

Instituições com fins de socorro e de 

solidariedade

Organismos responsáveis pelas florestas, 
conservação

da natureza, indústria e energia, transportes,

comunicações, recursos hídricos e ambiente

DGFCN; DROTA; IPMA-Observatório do 
Funchal;

EEM

IGA

Estradas da Madeira; VIAEXPRESSO; 
VIALITORAL; DRTT

Serviços de segurança e socorro privativos das
empresas públicas e privadas, dos portos e 

aeroportos

Instituto de Segurança Social, IP-RAM – 
Serviço Local da Ribeira Brava

Centro Comunitário do Lugar da Serra
Centro de Dia do Campanário
Centro Comunitário da Furna
Lar de São Francisco
Centro Social e Paroquial de São Bento
Centro Social e Paroquial da Santíssima 
Trindade da Tabua

PT; ANACOM;
Oper. Telecomunicações; Radioamadores

Outras entidades

Delegação Escolar da Ribeira Brava

Orgãos de Comunicação Social

Operadoras de transporte colectivo

Escuteiros da Ribeira Brava
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Corpos de Bombeiros: Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava 

Fase de Emergência 

 Combate a incêndios; 

 Socorro às populações; 

 Socorro a náufragos; 

 Abastecimento de água; 

 Transporte de doentes; 

 Evacuação primária da população. 

Fase de Reabilitação 
 Desobstrução e limpeza de vias de comunicação; 

 Medidas de apoio à normalização da vida da população; 

Forças de Segurança: Esquadra da PSP da Ribeira Brava, GNR,PM 

Fase de Emergência 

 Manutenção da ordem pública; 

 Segurança e Proteção de pessoas e bens; 

 Isolamento de áreas; 

 Controlo de tráfego; 

 Prevenção e repressão de atividades criminosas; 

o Tomada das necessárias medidas cautelares e de polícia; 

o Investigação de atividades criminosas. 

 Operações de busca, salvamento e evacuação; 

 Abertura de corredores de emergência; 

 Evacuação secundária da população. 

Fase de Reabilitação 

 Manutenção da ordem pública; 

 Prevenção de atividades criminosas; 

 Medidas de apoio à normalização da vida da população. 

Forças Armadas: Forças Armadas 

Fase de Emergência 

 Garantem a segurança de pessoas e bens, de apoio e de concentração e reserva; 

 Efetuam ações de reconhecimento aéreo, terrestre e marítimo; 

 Procedem à busca, salvamento e evacuação de pessoas; 

 Colaboram nas ações de logística de apoio às operações e à população; 

 Garantem a funcionalidade das vias de comunicação e instalação de sanitários e redes 

de rádios; 

 Asseguram a participação na difusão de avisos e informação à população. 

Fase de Reabilitação 

 Garantem a segurança de pessoas e bens, de apoio e de concentração e reserva; 

 Colaboram nas ações de logística de apoio às operações e à população; 

 Garantem a montagem de alojamentos provisórios e energia alternativa; 

 Garantem a funcionalidade das vias de comunicação e instalação de sanitários e redes 

de rádios; 

 Asseguram a participação na difusão de avisos e informação à população; 

 Colaboram nas ações de reabilitação de infraestruturas. 

Autoridade Marítima: Autoridade Marítima: 
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Fase de Emergência 

 Garante a segurança e controlo da navegação; 

 Garante a preservação e combate à poluição marítima, através do Plano Mar Limpo; 

 Assegura ações de preservação e proteção dos recursos marinhos; 

 Atua no âmbito do Alerta, Aviso, Busca e Salvamento no espaço de jurisdição marítima, 

no contexto dos riscos marítimos, solicitando quando necessário a colaboração do 

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC); 

 Assume o comando das operações de socorro (COS) no espaço de jurisdição marítima, 

articulando-se com o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), com o Comandante 

Regional de Operações de Socorro, na condução das operações, em conformidade com 

o PMEPC e com a Diretiva Operacional Nacional nº 1 da ANPC e instrumento 

equivalentes na RAM; 

 Colabora com o SMPC fora do espaço de jurisdição marítima sempre que se torne 

necessário, articulando-se no teatro de operações com o COS; 

 Propõe, em caso de acidente grave ou catástrofe no espaço de jurisdição marítima (EX. 

Maré negra de grande dimensão), em sede de Comissão Municipal de Proteção Civil, a 

ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil; 

 Garante a manutenção da lei e ordem e segurança de pessoas e bens no espaço de 

jurisdição marítima; 

 Procede ao resgate e encaminhamento, de acordo com a lei, de cadáveres encontrados 

no espaço de jurisdição marítima; 

 Atribui representante da autoridade marítima local, como força de segurança e de 

acordo com a Lei 65/2007, para a Comissão Municipal de Proteção Civil; 

 Procede ao reconhecimento e avaliação de danos no espaço de jurisdição marítima, 

iniciando pelos pontos e instalações críticas. 

Fase de Reabilitação 

 Estabelece medidas de preservação, proteção e recuperação dos recursos marinhos; 

 Garante a segurança e controlo da navegação; 

 Garante a manutenção da lei e ordem e segurança de pessoas e bens no espaço de 

jurisdição marítima; 

 Disponibiliza meios para apoio às operações nas zonas sinistradas; 

 Procede ao resgate e encaminhamento, de acordo com a lei, de cadáveres encontrados 

no espaço de jurisdição marítima; 

 Procede no âmbito das suas competências (assinalamento marítimo, balizagem e 

atividades técnico-administrativas, etc.), em articulação com outras entidades, na 

recuperação da normalidade das atividades marítimo-portuárias; 

 Coordena eventuais operações de combate à poluição marítima por hidrocarbonetos ou 

outras substâncias perigosas conforme previsto no Plano Mar Limpo. 

SEMER e demais serviços de saúde: SEMER, IASAÚDE, SESARAM 



 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Ribeira Brava 
 

33  

 

Fase de Emergência 

 Coordenação da atividade de saúde em ambiente pré-hospitalar; 

 Triagem e evacuação primária e secundária; 

 Montagem de postos médicos avançados; 

 Apoio psicológico às vítimas. 

Fase de Reabilitação 
 Apoio psicológico às vítimas; 

 Promove a receção e o tratamento hospitalar adequado. 

Corpo da Policia Florestal: Corpo da Policia Florestal 

Fase de Emergência  Colabora nas ações de combate a incêndios florestais. 

Fase de Reabilitação 
 Exerce funções de vigilância e fiscalização no que diz respeita às áreas florestais; 

 Investiga as causas dos incêndios florestais. 

Cruz Vermelha Portuguesa: Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira 

Fase de Emergência 

 Apoio, busca e salvamento, socorro, assistência sanitária e social; 

 Colaboração na evacuação da população; 

 Colaboração na evacuação primária e secundária de feridos; 

 Transporte de desalojados e ilesos; 

 Coordenação do centro de gestão de voluntários; 

 Colaboração na instalação de alojamentos temporários; 

 Colaboração na montagem de postos de triagem; 

 Levantamento de feridos e cadáveres. 

Fase de Reabilitação 
 Colaboração no apoio psicossocial; 

 Distribuição de roupas e alimentos às populações. 

Corpo Operacional do Sanas Madeira: Corpo Operacional do Sanas Madeira 

Fase de Emergência  - Apoio, busca e salvamento, socorro a náufragos e buscas subaquáticas. 

Fase de Reabilitação 
 - Patrulhamento das zonas ribeirinhas e costeiras, consideradas de risco, quer para 

embarcações, quer para banhistas. 

Tabela 11 – Missão dos agentes de Proteção civil 

 

3.2. Missão dos organismos e entidades de apoio 
 

Associações humanitárias de bombeiros 

voluntários: 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 

Ribeira Brava. 

Fase de Emergência 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal para apoio às ações de emergência; 

 Apoiar logisticamente a sustentação das operações, na área de atuação própria do CB, 

com o apoio do SMPC. 

Fase de Reabilitação 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal para apoio às ações emergência; 

 Apoiar logisticamente a sustentação das operações, na área de atuação própria do CB, 

com o apoio do SMPC. 

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 

Forenses, I.P.: 

Gabinete Médico-Legal do Funchal 

Fase de Emergência 
 Coordenar as ações de mortuária; 

 Mobilizar a Equipa Médico-Legal de Intervenção em Desastres; 
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 Assumir a investigação forense para a identificação dos corpos com vista à sua entrega 

aos familiares; 

 Realizar autópsias cujo resultado rápido contribua para a saúde pública. 

Fase de Reabilitação 
 Assumir a investigação forense para identificação dos corpos com vista à sua entrega 

aos familiares. 

Instituições de Segurança Social: Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM 

Fase de Emergência 

 Assegurar o apoio psicossocial, através de Equipas de Intervenção Local (Assistentes 

Sociais, Educadores Sociais, Psicólogos); 

 Assegurar e coordenar as ações de apoio social às populações no âmbito da ação 

social, em articulação com os vários setores intervenientes; 

 Colaborar com a entidade coordenadora, nas instalações de Zonas de Concentração e 

Irradiação das Populações deslocadas, assegurando: 

o A receção das populações desalojadas, identificando as pessoas deslocadas 

e avaliando a situação de desproteção das mesmas; 

o O acesso a bens essenciais, em articulação com as IPSS protocoladas do 

concelho ou recorrendo às existentes nos concelhos limítrofes. 

 Definir e coordenar as instalações de Zonas de Concentração e Acolhimento das 

Populações, garantido, após diagnóstico: 

o O alojamento temporário; 

o A gestão dos centros de acolhimento, em articulação com a CMPC/SMPC; 

o O acesso a bens essenciais, em articulação com as IPSS protocoladas do 

concelho ou recorrendo às existentes nos concelho limítrofes; 

o A atribuição de subsídios de emergência (subsistência e aquisição de 

medicamentos). 

 Colaborar na elaboração de listagem de pessoas envolvidas no sinistro, através da 

Equipa de Gestão de Informação que regista toda a informação relativa à vítima, 

preenchendo a Base de Dados de Emergência Social. 

Fase de Reabilitação 

 Atribuir subsídios de emergência; 

 Acesso a bens essenciais, em articulação com as IPSS protocoladas do concelho ou 

recorrendo às existentes nos concelhos limítrofes; 

 Encaminhar os desalojados para as entidades vocacionadas para prestar apoios sociais 

(SESARAM, EPE; IHM, EPE; IEM, IP-RAM; DRQP; SRERH) 

Instituições com fins de socorro e de 

solidariedade: 

Centro Comunitário do Lugar da Serra; 

Centro de Dia do Campanário; 

Centro Comunitário da Furna; 

Lar de São Francisco; 

Centro Social e Paroquial de São Bento; 

Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua. 

Fase de Emergência 

 Presta poio às populações com bens de primeira necessidade; 

 Presta assistência humanitária; 

 Coloca os seus meios e recursos à disposição das ações de socorro e assistência; 

 Colabora nas ações de logística, nomeadamente com alimentação e agasalhos. 

Fase de Reabilitação  Apoio às populações com bens de primeira necessidade, como agasalhos, alimentação, 
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etc.; 

 Presta assistência humanitária; 

 Coloca os seus meios e recursos à disposição das ações de reposição da normalidade; 

 Prestam apoio social. 

Organismos responsáveis pelas florestas, 

conservação da natureza, indústria e energia, 

transportes, comunicações, recursos hídricos 

e ambiente: 

Observatório do Funchal – IPMA; 

Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza – 

DRFCN; 

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente – 

DROTA; 

Investimentos e Gestão da Água – IGA. 

Fase de Emergência  Fornecimento de informação de carácter técnico e científico 

Fase de Reabilitação  Monitorização técnica da evolução da situação 

Organismos responsáveis pelas florestas, 

conservação da natureza, indústria e energia, 

transportes, comunicações, recursos hídricos 

e ambiente: 

Electricidade da Madeira – EEM; 

Investimentos e Gestão da Água – IGA; 

Direção Regional dos Transportes Terrestres – DRTT; 

Estradas da Madeira – RAMEDM; 

Concessionária de Estradas VIAEXPRESSO da Madeira, SA; 

VIALITORAL – Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A. 

Fase de Emergência 

 Disponibilizar meios humanos e materiais para proceder ao corte ou reparação das 

infraestruturas, vias de comunicação e telecomunicações danificadas, no âmbito das 

suas competências; 

 Disponibilizar piquetes para ocorrer a situações urgentes nas redes; 

 Assegurar a capacidade operacional dos serviços; 

 Disponibilizar equipamentos para apoio em situações de emergência; 

 Garantir prioridades de acesso, em situação de emergência, aos locais correspondentes 

aos serviços essenciais e entidades consideradas essenciais à conduta das operações. 

Fase de Reabilitação 
 Disponibilizar meios humanos e materiais para restabelecer o normal funcionamento das 

infraestruturas e serviços. 

Organismos responsáveis pelas florestas, 

conservação da natureza, indústria e energia, 

transportes, comunicações, recursos hídricos 

e ambiente: 

Rede Fixa: Portugal Telecom 

Rede Móvel: Vodafone, Optimus, TMN 

Fase de Emergência 
 Ativar as suas equipas de manutenção e reparação;  

 Assegurar o estabelecimento das comunicações necessárias às operações. 

Fase de Reabilitação 

 Ativar as suas equipas de manutenção e reparação;  

 Proceder ao restabelecimento das comunicações; 

 Assegurar o estabelecimento das comunicações necessárias às operações. 

Organismos responsáveis pelas florestas, 

conservação da natureza, indústria e energia, 

transportes, comunicações, recursos hídricos 

e ambiente: 

Autoridade Nacional de Comunicações – ANACOM 
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Fase de Emergência  Análise de espetro EM (triangulação). 

Fase de Reabilitação  Restabelecimento do normal funcionamento das comunicações. 

Organismos responsáveis pelas florestas, 

conservação da natureza, indústria e energia, 

transportes, comunicações, recursos hídricos 

e ambiente: 

RTP Madeira; 

Rádio Clube da Madeira; 

Posto Emissor do Funchal; 

Rádio Jornal da Madeira; 

TSF Madeira; 

Rádio Santana FM; 

Jornal da Madeira; 

Diário de Noticias da Madeira. 

Fase de Emergência 

 Procedem à difusão da informação sobre a ativação/desativação do plano; 

 Procedem à difusão de informação sobre a evolução das operações de socorro, perante 

a população em geral; 

 Difundem informações sobre medidas de autoproteção; 

 Difundem outras informações consideradas pertinentes. 

Fase de Reabilitação 

 Procedem à difusão de informação sobre a evolução das operações de socorro, perante 

a população em geral; 

 Difundem informações sobre medidas de autoproteção; 

 Difundem outras informações consideradas pertinentes. 

Organismos responsáveis pelas florestas, 

conservação da natureza, indústria e energia, 

transportes, comunicações, recursos hídricos 

e ambiente: 

Associação de Radioamadores da Região da Madeira 

Fase de Emergência 

 Os radioamadores dispõem de equipamentos de comunicações diversificados e 

recentes (HF, VHF, UHF, Satélite, TV, Dados, etc.); 

 Executam exercícios com a Proteção Civil e são um complemento desejável aos 

sistemas de comunicações de emergência instalados. 

Fase de Reabilitação  Apoio ao restabelecimento das comunicações na fase da reabilitação. 

Organismos responsáveis pelas florestas, 

conservação da natureza, indústria e energia, 

transportes, comunicações, recursos hídricos 

e ambiente: 

RODOESTE - Transportadora Rodoviária da Madeira, Lda. 

Fase de Emergência 

 Disponibilizam os seus meios e recursos, materiais e humanos; 

 Asseguram o transporte de meios e recursos necessários às operações; 

 Asseguram o necessário transporte das populações desalojadas. 

Fase de Reabilitação 

 Disponibilizam os seus meios e recursos, materiais e humanos; 

 Asseguram o transporte de meios e recursos necessários ao restabelecimento da 

normalidade; 

 Asseguram a necessária movimentação das populações. 

Outras entidades: Delegação Escolar da Ribeira Brava 

Fase de Emergência 
 Coloca à disposição do Comandante das Operações de Proteção Civil as suas 

instalações e equipamentos; 
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 Colabora em ações logísticas, através da disponibilização de recursos humanos, 

nomeadamente no que respeita à elaboração de refeições para apoio aos agentes de 

Proteção Civil. 

Fase de Reabilitação 

 Coloca à disposição do Comandante das Operações de Proteção Civil, as suas 

instalações e equipamentos; 

 Colabora em ações logísticas, através da disponibilização de recursos humanos, 

nomeadamente no que respeita à elaboração de refeições para apoio aos agentes de 

Proteção Civil. 

Outras entidades: Agrupamento 1353 de Escuteiros da Ribeira Brava 

Fase de Emergência 
 Colaboração no apoio logístico 

 Colaboração no funcionamento dos locais de acolhimento 

Fase de Reabilitação 
 Colaboração no apoio logístico 

 Colaboração no encaminhamento de pessoas para zonas reabilitadas 

Tabela 12 - Missão dos organismos e entidades de apoio 

 

3.3. Missão das estruturas autárquicas 
 

Câmara Municipal da Ribeira Brava: Serviço Municipal de Proteção Civil 

Fase de Emergência 

 Compete ao SMPC assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de 

proteção civil, bem como centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida relativa 

à proteção civil municipal; 

 Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC; 

 Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos 

existentes no concelho, com interesse para o SMPC; 

 Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no 

município, bem como sobre elementos relativos às condições de ocorrência, às medidas 

adotadas para fazer face às respetivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou 

insucesso das ações empreendidas em cada caso; 

 Prestar apoio logístico às vítimas e às forças de socorro; 

 Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento; 

 Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que considere 

mais adequadas; 

 Difusão de avisos, alertas e outros considerados essenciais. 

Fase de Reabilitação 

 Compete ao SMPC assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de 

proteção civil, bem como centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida relativa 

à proteção civil municipal. 

 Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC; 

 Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos 

existentes no concelho, com interesse para o SMPC; 

 Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no 

município, bem como sobre elementos relativos às condições de ocorrência, às medidas 

adotadas para fazer face às respetivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou 
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insucesso das ações empreendidas em cada caso; 

 Prestar o apoio logístico às vítimas e às forças de socorro; 

 Organizar e gerir os centros de alojamento; 

 Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que considere 

mais adequadas. 

Câmara Municipal da Ribeira Brava: 
Diferentes Serviços e Divisões da Câmara Municipal da 

Ribeira Brava 

Fase de Emergência 

 Coloca ao serviço da Proteção Civil, todos os recursos disponíveis para fazer face à 

situação de desastre ou catástrofe; 

 Coloca meios humanos sob a coordenação do comandante das operações de socorro, 

com o intuito de suprir situações para as quais não seja necessária especialização 

técnica e meios específicos; 

 Apoio humano e material às outras entidades com especial dever de cooperação; 

 Apoia nas ações logísticas necessárias. 

Fase de Reabilitação 

 Coloca ao serviço da Proteção Civil, todos os recursos disponíveis com o objetivo de 

repor o mais rapidamente a situação de normalidade; 

 Procede à reabilitação de infraestruturas necessárias, comunicações, transporte, 

energia, água, saneamento, etc.; 

 Apoio humano e material às outras entidades com especial dever de cooperação; 

 Apoia nas ações logísticas necessárias; 

 Procede à análise e quantificação dos danos. 

Juntas de Freguesia: 

Junta de Freguesia da Ribeira Brava; 

Junta de Freguesia de Tabua; 

Junta de Freguesia de Serra de Água; 

Junta de Freguesia de Campanário. 

Fase de Emergência 

 Concede todo o apoio necessário às ações a desenvolver; 

 Coloca todos os seus meios humanos e materiais ao serviço das ações a desenvolver 

no âmbito da Proteção Civil; 

 Auxilia na inventariação de recursos existentes na sua freguesia; 

 Auxilia na análise e avaliação dos efeitos causados, quer nos bens, quer no ambiente, 

quer essencialmente na população; 

Fase de Reabilitação 

 Concede todo o apoio necessário às ações a desenvolver; 

 Coloca todos os seus meios humanos e materiais ao serviço das ações a desenvolver 

no rápido restabelecer da normalidade; 

 Auxilia na análise e avaliação dos efeitos causados, quer nos bens, quer no ambiente, 

quer essencialmente na população. 

Tabela 13 – Missão das estruturas autárquicas na fase e emergência e de reabilitação 
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