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1 – AMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS 
 

Responsável 

Presidente da CMPV 

Responsável Imediato                                           Entidades Intervenientes 

Vereador com Competência Delegada Gabinetes, Divisões e Serviços Municipais. 

Prioridades das Ações 

Gestão de meios e recursos próprios. 

Elaborar requisições relativas à aquisição de bens e serviços de apoio à emergência. 

Gestão financeira de custos. 

Gestão dos processos de seguros indispensáveis às operações de proteção civil. 

Gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos. 

 
A área de intervenção de Administração de Meios e Recursos visa estabelecer 
os procedimentos e instruções de coordenação quanto às atividades de gestão 
administrativa e financeira inerentes à mobilização, requisição e utilização dos 
meios e recursos utilizados aquando da ativação do presente plano de 
emergência. 
 
Perante uma emergência é necessário envolver um determinado número de 
meios e recursos, os quais pertencem em primeira instância à CMPV, porém, 
de acordo com a dimensão da ocorrência poderão ser solicitados outros meios 
pertencentes a entidades públicas ou privadas. 
 
A nível municipal a requisição de bens e serviços é feita pela CMPV, mediante 
consentimento do Diretor do Plano e de acordo com os termos legais, a 
liquidação das despesas é consumada pela Câmara Municipal, 
designadamente pela divisão financeira, segundo normas de contabilidade 
pública. 
 
A divisão financeira da Câmara Municipal tem as seguintes prioridades de 
ação: 
 

 Responsabilidade da gestão financeira e de custos; 

 Supervisão das negociações contratuais e promoção do estabelecimento 
de protocolos com entidades fornecedoras de bens e géneros para 
situações de emergência; 

 Gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos; 

 Gestão do processo de seguros; 

 Administrar os donativos, subsídios e outros apoios financeiros 
recebidos; 

 Propor medidas indispensáveis à obtenção de fundos externos tendo em 
vista a reposição das infraestruturas vitais. 
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Os serviços de aprovisionamento da Câmara Municipal são incumbidos da 
negociação e contratação de meios e recursos necessários, públicos ou 
privados, com carácter urgente, com vista à concretização das operações de 
proteção civil. O SMPC é responsável pela constante atualização da listagem 
de meios e recursos existentes no concelho, bem como dos contactos dos 
respetivos responsáveis. 
 
Os equipamentos, artigos e materiais necessários às ações de resposta às 
operações de proteção civil que poderão ser requisitados são os seguintes: 
 

 Equipamentos de energia e iluminação; 

 Géneros alimentícios e alimentos confecionados; 

 Material de alojamento; 

 Agasalhos e vestuário; 

 Medicamentos, material sanitário e produtos de higiene e limpeza; 

 Equipamentos de transporte de passageiros e carga; 

 Combustíveis e lubrificantes; 

 Máquinas e equipamentos de engenharia; 

 Construção de obras públicas; 

 Material de mortuária. 
 

A colaboração aceite a título benévolo, designadamente o pessoal voluntário, 
deve apresentar-se no quartel do corpo de BVPV, constituindo este posto local 
de recenseamento de voluntários, na eventualidade de outros locais não serem 
divulgados. 
 
O pessoal da administração pública central e local é remunerado pelos 
organismos a que pertence. O pessoal integrado nas entidades e organismos 
previstos no PMEPCPV são remunerados por essas mesmas entidades e 
organismos. Eventuais comparticipações serão determinadas superiormente. 
 
É de referir que nos termos do n.º 1, do artigo 11.º, da Lei n.º 27/2006, 3 de 
julho, após “declarada a situação de alerta, contingência ou calamidade, todos 
os cidadãos e demais entidades privadas estão obrigados, na área abrangida, 
a prestar às autoridades de protecção civil a colaboração que lhes for solicitada 
requerida…” 
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2 – LOGÍSTICA 
 
No apoio logístico constam os procedimentos e instruções de coordenação, 
bem como a identificação dos meios e das responsabilidades dos serviços, 
APC, organismos e entidades de apoio, quanto às atividades de logística a 
apoiar as forças de intervenção, assim como a população. 
 
São atividades de logística as ações de apoio aos serviços, APC, entidades e 
organizações, quanto a alimentação, combustíveis e lubrificantes, manutenção 
e reparação de equipamentos, transportes, material sanitário e de mortuária, 
assim como artigos essenciais à prossecução das missões de socorro, 
salvamento, assistência e reabilitação. 
 

2.1 – Apoio Logístico às Forças de Intervenção 
 

Responsável 

Vereador com Competência Delegada 

        Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

Substituto do Vereador com Competência 
Delegada 

Divisões e Serviços Municipais, 
APC, Entidades Públicas e Privadas e 

Organismos de Apoio. 

Prioridades das Ações 

Fornecimento de alimentação, combustíveis, transportes, material sanitário e de mortuária aos 
APC envolvidos nas operações de proteção civil. 

Promover o estabelecimento de protocolos com entidades cujos equipamentos e serviços 
sejam pertinentes para as ações das forças de intervenção. 

Manutenção e reparação de equipamentos. 

 
 
No que concerne ao apoio logístico destinado às forças de intervenção, importa 
salientar as distintas necessidades logísticas existentes numa emergência: 
 
Alimentação e Alojamento 
 

 A alimentação e alojamento do pessoal das entidades e organismos do 
estado, intervenientes nas operações de proteção civil são a cargo das 
mesmas. A alimentação do pessoal voluntário será da responsabilidade 
do SMPC. 

 A alimentação e alojamento dos delegados da CMPC serão da 
responsabilidade do SMPC, quando outro procedimento não for 
determinado pelo Diretor do Plano. 

 
Combustíveis e Lubrificantes 
 

 Os combustíveis e lubrificantes necessários nas ações de emergência 
ficarão a cargo dos diversos APC e entidade intervenientes. Na 
eventualidade de ser necessário e mediante aprovação do Diretor do 
Plano, estes podem ser obtidos no mercado local, ou em local 
designado pelo SMPC. 
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Manutenção e Reparação de Material 
 

 As despesas de manutenção e reparação de material são encargo dos 
distintos APC. Na eventualidade de haver despesas extraordinárias, 
estas poderão ser liquidadas pelo SMPC, através de verbas destinadas 
para o efeito, após decisão do Diretor do Plano. 
 

Evacuação de Vítimas e Tratamento Hospitalar 
 

 Será utilizada a estrutura hospitalar existente na ilha terceira, podendo 
ser reforçada com hospitais de campanha ou postos de socorro 
montados por forças provenientes do exterior. 
 

Material Sanitário 
 

 O material sanitário está a cargo das entidades e organismos 
intervenientes. Poderão ser constituídos postos de fornecimento de 
material sanitário nas instalações do Centro de Saúde da Praia da 
Vitória e das forças de socorro através de requisição à CMPC. 
 

Mortuária 
 

 São estabelecidos locais de reunião de mortos na Morgue do Centro de 
Saúde da Praia da Vitória. Quando tiver esgotado a capacidade desta, 
serão designados outros locais. 
 

Evacuação 
 

 As normas de evacuação da população são estabelecidas pela área de 
intervenção responsável pelos procedimentos de evacuação. 
 

Serviços Técnicos 
 

 Serão estabelecidos planos de atuação dos serviços técnicos no âmbito 
da reabilitação dos serviços mínimos essenciais. 
 

Artigos Diversos 
 

 Os artigos julgados necessários para as ações de proteção civil podem 
ser solicitados ao responsável pela logística, mediante pedido. 
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2.2 – Apoio Logístico à População 
 

Responsável 

Vereador com Competência Delegada 

Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

Substituto do Vereador com Competência 
Delegada 

Divisões e Serviços Municipais, 
APC, Entidades Públicas e Privadas e 

Organismos de Apoio. 

Prioridades das Ações 

Fornecimento de alimentação, água potável, material sanitário, agasalhos e alojamento 
temporário. 

Promover o estabelecimento de protocolos com outras entidades com vista ao fornecimento 
de bens. 

Garantir as condições mínimas de apoio nos centros de alojamento. 

 
Alojamento 
 
Os locais destinados ao alojamento temporário têm de estar providos de 
condições propícias a dormidas, alimentação, instalações sanitárias, bem como 
de acessos rodoviários e de parques de estacionamento, pois a movimentação 
da população poderá ser realizada através de viaturas particulares. 
 
Na eventualidade de ser necessário alojamento provisório de curta duração, 
deverão, preferencialmente, ser utilizadas pensões, residenciais do concelho 
e/ou habitações disponíveis pertencentes à CMPV. 
 
Nos locais de alojamento de longa duração serão utilizados, preferencialmente, 
pavilhões municipais existentes nas freguesias do município. Estes poderão 
também funcionar como pontos destinados ao controlo de residentes para 
despiste de eventuais desaparecidos. 
 
Alimentação e Agasalho 
 
O apoio logístico aos sinistrados tem de prever a coordenação da assistência 
às populações desalojadas que não tenham acesso imediato aos bens 
essenciais, nomeadamente água potável e alimentos. 
 
A alimentação e agasalho da população serão encargo do SMPC, através de 
verbas disponibilizadas para o efeito, em colaboração com instituições 
particulares de solidariedade social. 

 
Transporte 
 
Na possibilidade de se proceder à evacuação de um local, é necessário 
disponibilizar transportes para a deslocação das pessoas para os abrigos 
temporários ou para espaços seguros. A requisição dos meios de transporte, 
assim como a coordenação da população ficará a encargo da CMPC, com o 
apoio do SMPC. 
 
Quando os meios de transporte da CMPV não forem suficientes, serão 
contratadas empresas de viação privadas. 
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3 – COMUNICAÇÕES 
 
As comunicações de emergência constituem um meio fundamental para 
assegurar o comando, controlo e coordenação das operações de socorro e de 
proteção civil, quer em tempo normal, quer em situação de ocorrência de 
acidente grave ou catástrofe. 
 

Responsável 

Coordenador do SMPC 

Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

A Designar Conforme a Necessidade 
SMPC, APC e Entidades e Organismos de 

Apoio. 

Prioridades das Ações 

Estabelecer o plano de comunicações para as operações de proteção civil. 

Definir os procedimentos para as comunicações com o SRPCBA. 

Assegurar a operacionalidade dos equipamentos de comunicações das forças intervenientes 
nas operações de proteção civil. 

Garantir a articulação das comunicações com os radioamadores e CVP sempre que 
necessário. 

 

3.1 – Organização das Comunicações 
 
O sistema de comunicações operacionais de proteção civil tem como objetivo 
assegurar as ligações entre os demais APC, entidades e organizações de 
apoio com intervenção prevista no PMEPCPV. Estes utilizam as 
telecomunicações públicas e privadas, nomeadamente as redes telefónicas 
fixas e móveis. 
 
Não obstante o atrás disposto, todos os APC, organismos e entidades poderão 
utilizar redes e meios próprios de comunicações, sem prejuízo da interligação 
operacional. 
 

3.2 – Instruções de Coordenação  
 
Os serviços, APC e organizações de apoio utilizam as redes próprias de 
comunicações.  
 
Após o acionamento do PMEPCPV, o SMPC estabelece e mantém os 
procedimentos necessários para que se mantenham as comunicações com os 
centros operacionais ou equivalentes dos APC, organismos e entidades de 
apoio, incluindo o SRPCBA, o SMPC do concelho adjacente e os locais de 
acolhimento provisório da população deslocada. 
 
Nos centros de alojamento, as comunicações podem ser estabelecidas via 
telefone ou, em caso de necessidade, através da rede das forças de segurança 
destacadas nesses locais. 
 
Os radioamadores e o Corpo de BVPV, em ligação com a CMPC, colaboram a 
título supletivo nas ligações a efetuar, na eventualidade de os meios normais 
de comunicações não serem suficientes. 
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4 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
 
A adequada gestão da informação e posterior transmissão entre todos os 
intervenientes no presente plano, decisores, APC e população em geral, 
potenciará uma eficaz exequibilidade de todo o sistema de operações de 
emergência em proteção civil. Assim, a informação concisa terá uma 
repercussão direta na otimização da resposta à emergência, assim como na 
disseminação de instruções e medidas de autoproteção a adotar pela 
população. 
 
Estabelece, ainda, os procedimentos quanto à transmissão da informação aos 
OCS. 
 
Desta forma, a gestão da informação de emergência divide-se em três grandes 
componentes: 
 

 Gestão da informação aos intervenientes nas operações; 

 Gestão da informação aos intervenientes no PMEPCPV; 

 Informação pública. 
 

4.1 – Gestão da Informação aos Intervenientes nas Operações 
 

Responsável 

Coordenador do SMPC 

Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

A Designar Conforme a Necessidade 
SMPC, APC, Entidades e Organismos de 

Apoio. 

Prioridades das Ações 

Garantir a emissão de briefings e debriefings regulares, dependendo da natureza da 
ocorrência. 

Assegurar a comunicação e divulgação da informação a todos os intervenientes nas 
operações. 
Promover a recolha e difusão da informação, com vista à adequação de recursos, potenciando 
a eficácia das ações. 

 
Na medida em que será elaborado um plano de ação durante a resposta no 
TO, e como referido no ponto 1.3.1, da parte II, este obriga a briefings E 
debriefings regulares, onde deverão ser estabelecidas as orientações e 
instruções sobre disseminação da informação entre todos os APC, entidades e 
organismos intervenientes nas operações de proteção civil. Para tal, deverá ser 
obtida informação no que respeita a: 
 

 Pontos de situação e perspetiva de evolução futura; 

 Cenários e modelos de previsão, 

 Danos ambientais e sociais. 
Este conjunto de informação permite adequar recursos e coordenar de forma 
mais equilibrada as equipas intervenientes nas operações de proteção civil, 
otimizando as suas ações. 
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O diagrama seguinte apresenta a disposição da difusão de informações aos 
sinistrados. 
 

 
 
4.2 – Gestão da Informação aos Intervenientes no PMEPCPV 

 

Responsável 

Coordenador do SMPC 

Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

A Designar Conforme a Necessidade 
SMPC, CMPC, APC, Entidades e Organismos 

de Apoio. 

Prioridades das Ações 

Garantir um constante fluxo de informação atualizada a todos os intervenientes no PMEPCPV. 

 
É imperativo assegurar a notificação e consequente transmissão da informação 
sobre o ponto de situação das operações aos intervenientes no PMEPCPV, 
nomeadamente, APC, entidades e organismos de apoio. Este fluxo de 
informação visa confirmar que todas as entidades mantêm níveis de prontidão, 
na eventualidade de ser necessário a sua intervenção no âmbito da resposta 
às operações de proteção civil. 
 
A gestão da informação entre os intervenientes no plano é realizada através de 
relatórios periódicos, comunicações via rádio, telefone ou outro meio que se 
revele adequado. 
 

4.3 – Informação Pública 
 

Responsável 

Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência da CMPV 

Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

Adjunta do Gabinete de Apoio à Presidência Gabinete de Apoio à Presidência 

Prioridades das Ações 

Garantir as correspondências com os OCS, emitindo comunicados com uma periodicidade pré 
estabelecida. 

Preparar e difundir pelos OCS informações, avisos e medidas de autoproteção. 
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É da competência do Diretor do Plano, ou do seu legal substituto, em 
colaboração com o Gabinete de Apoio à Presidência, estabelecer contactos 
com os OCS, com vista à divulgação da informação, bem como referir o local a 
realizar as conferências de imprensa com os mesmos. 
 
Quando ativado o PMEPCPV durante um acidente grave ou catástrofe, a 
população deve ser continuamente informada sobre a evolução da situação e 
dos procedimentos a adotar, no sentido de adotar as medidas de autoproteção 
mais convenientes, propensas a prevenir ou minimizar os efeitos da ocorrência 
e dos respetivos riscos associados. 
 
Assim, o Gabinete de Apoio à Presidência da CMPV tem como função 
estabelecer permanente ligação com os OCS, facilitando a emissão em tempo 
útil da informação relevante, em estreita ligação com o Diretor do Plano, que 
seja fundamental transmitir à população. É imperativo difundir aos OCS: 
 

 Situação atual da ocorrência; 

 Ações em curso no socorro e assistência à população; 

 Medidas de autoproteção; 

 Locais de reunião/pontos de concentração; 

 Locais de acolhimento provisório e de assistência; 

 Números de telefone dos serviços de emergência; 

 Contactos das instituições de angariação de donativos; 

 Áreas de acesso restrito; 

 Instruções para o regresso das populações das áreas evacuadas. 
 
4.3.1 – Instruções de Coordenação 
 
Após decisão do Diretor do Plano, em conformidade com o Gabinete de Apoio 
à Presidência e a CMPC, poderão ser emitidos comunicados e instruções à 
população, através da sintonização com rádios existentes na ilha. 
 
De forma a população ter conhecimento e estar em alerta durante uma 
situação real de emergência, é imperativo haver campanhas de informação e 
sensibilização na fase de preparação, imprescindível para o sucesso na 
conduta das populações durante uma emergência. 
 
A informação transmitida aos OCS é expedida periodicamente pelo Diretor do 
PMEPCPV, ou na sua ausência, pelo vereador com competência delegada na 
área da proteção civil. 
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5 – PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 
 

Responsável 

Presidente da CMPV 

Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

Vereador com Competência Delegada 
SMPC, Serviços da Câmara e APC, em 
particular o Corpo de BVPV e a PSP. 

Prioridades das Ações 

Coordenar as operações de movimentação da população. 

Coordenar o controlo de tráfego e abrir os corredores de circulação de emergência. 

Definir itinerários de evacuação. 

Definir as zonas de concentração local. 

 
A ocorrência de um acidente grave/catástrofe poderá levar à necessidade de 
se proceder a operações de evacuação da população e consequente 
alojamento. 
 
A Zona de Concentração Local (ZCL) é o local onde a população se reúne, 
preferencialmente na proximidade da área sinistrada, permitindo a sua 
deslocação por meio próprio, ou sendo transportada pelas equipas de socorro. 
É a zona de prestação de assistência aos sinistrados, nas primeiras horas, 
após a ocorrência do acidente grave ou catástrofe.  
 
As estratégias a adotar em relação à circulação de pessoas e bens têm que ser 
dimensionadas dependendo do tipo de emergência/crise, da sua localização, 
magnitude e duração, quer no sentido da intervenção no TO, quer no sentido 
da evacuação da população da área sinistrada. 
 
Os procedimentos relativo à evacuação da população das localidades ou 
edificações são propostos pelo COS, mediante validação do Presidente da 
CMPV, o qual é a autoridade política de proteção civil do município. 
 
A tarefa de orientar a evacuação e a movimentação da população é da 
responsabilidade das forças de segurança. Estas utilizam procedimentos 
próprios no aviso e encaminhamento da população para zonas de 
concentração local, a definir conforme o tipo e localização da ocorrência, ação 
que deve ser desenvolvida com a colaboração das juntas de freguesia. 
 
Após a identificação da ZS e da ZA no TO, o tráfego rodoviário no local é 
desviado pela PSP, de forma a não perturbar e interferir com a movimentação 
da população, bem como dos meios de assistência e socorro das forças de 
intervenção. Ao longo dos itinerários de evacuação deve ser contemplada a 
orientação de barreiras de encaminhamento de tráfego e pontos de controlo, 
que se destinam a prestar assistência à população evacuada e a manter o fluxo 
da movimentação em direção às áreas e centros de alojamento. 
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A evacuação da população será executada tendo em consideração a definição 
de possíveis zonas de concentração local, das quais se evidenciam os recintos 
desportivos, edifícios escolares, parques de campismo, casas do povo, entre 
outros, a equacionar tendo em conta os efeitos da ocorrência do risco.  
 
Na seleção dos locais mencionados anteriormente é crucial ter em atenção a 
localização e resistência das infraestruturas às ações sísmicas. As escolas 
deverão se utilizadas como última alternativa, atendendo a que a atividade 
diária das crianças deve manter-se dentro da normalidade sempre que 
possível. Em alternativa pode ser utilizada a hipótese da instalação de abrigos 
temporários, tais como tendas, pré fabricados, entre outros.  
 
De acordo com as caraterísticas do evento ocorrido, dos perigos que 
impendem sobre a população e da área de localização da ZCL e, ainda, do 
grau de preparação da mesma, a ZCL poderá providenciar condições de 
habitabilidade temporária, até ao restabelecimento do processo de alojamento 
prévio, a que se segue o realojamento (Figura 7). 
 

 
 

Figura 7 – Procedimento, ao nível municipal, de evacuação da população da área sinistrada 
(Ourique, 2013). 

 
Por último, de forma a auxiliar a presente área de intervenção na definição da 
zona ótima e em conformidade com a dimensão da emergência, 
georreferenciam-se possíveis infraestruturas que podem funcionar como zonas 
de concentração local e com condições para habitabilidade temporária, nas 
diversas freguesias do concelho, (Figuras 8, 9, 10, 11 e 12).  
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Figura 8 – Possíveis alojamentos temporários/zonas de concentração local, nas freguesias dos Biscoitos e das Quatro Ribeiras (dados de Ourique, 2013, Cart. Vetorial 
1:25 000 produzida por IGeoE, 2001). 
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Figura 9 – Possíveis alojamentos temporários/zonas de concentração local, nas freguesias da Agualva e da Vila Nova (dados de Ourique, 2013, Cart. Vetorial 1:25 000 
produzida por IGeoE, 2001). 
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Figura 10 – Possíveis alojamentos temporários/zonas de concentração local, nas freguesias de São Brás e das Lajes (dados de Ourique, 2013, Cart. Vetorial 1:25 000 
produzida por IGeoE, 2001). 
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Figura 11 – Possíveis alojamentos temporários/zonas de concentração local, nas freguesias das Fontinhas e de Santa Cruz (dados de Ourique, 2013, Cart. Vetorial 
1:25 000 produzida por IGeoE, 2001). 
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Figura 12 – Possíveis alojamentos temporários/zonas de concentração local, nas freguesias da Fonte do Bastardo, do Cabo da Praia e do Porto Martins (dados de 
Ourique, 2013, Cart. Vetorial 1:25 000 produzida por IGeoE, 2001).  
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5.1 – Circulação de Pessoas e Bens 
 
Uma vez autorizados os procedimentos de evacuação da população, as 
instruções relativas à movimentação devem ser claras e rigorosas, de modo a 
minorar as consequências do evento. Tal fato obriga a um rápido levantamento 
do impacto da ocorrência, recorrendo-se a batedores munidos de equipamento 
de telecomunicações, os quais enviarão as informações para o Gabinete do 
SMPC.  
 

5.2 – Organização de um Campo de Desalojados 
 
Após a chegada dos desalojados aos pontos de encontro/zonas de 
concentração local, as populações evacuadas são encaminhadas para os 
locais de acolhimento das suas áreas de residência ou para casa de familiares.  
 
Quando esta opção não for exequível, a população será deslocada para locais 
de permanência prolongada, preferencialmente, locais estabelecidos de acordo 
com as zonas estratégicas de apoio logístico, pela sua acessibilidade, 
facilidade de transformação em alojamento e condições sanitárias. 
 
Esgotada a capacidade destas áreas de realojamento, surge a necessidade de 
se criar um Campo de Desalojados (CD). 
 
O CD corresponde ao local onde a população evacuada permanecerá, pelo 
período de tempo necessário à sua reintegração com carácter definitivo no 
meio de origem ou outro. Um CD deve localizar-se junto a acessos rodoviários 
em bom estado de conservação, conter instalações sanitárias e estar na 
proximidade de áreas de abastecimento, nomeadamente de água e de 
combustíveis. 
 
O CD poderá ser instalado em infraestruturas já existentes ou, em estruturas 
implementadas especificamente para o efeito, tais como pré fabricados ou 
tendas. 
 
Deverão ser previstas instalações especiais reservadas a grupos de pessoas 
com problemas ou carências mais graves (órfãos, doentes, idosos, entre 
outros). 
 
A entrada em funcionamento do CD deverá ocorrer até 48 horas após a 
determinação da sua implementação pela CMPC. Cada CD organiza-se 
conforme a seguir se indica: 
 
Direção do CD 
 

 Executa missões de instalação e gestão global do CD, definição de 
prioridades, apreciação de requisições e coordenação com as restantes 
organizações e entidades envolvidas; 

 A direção é designada pela área de intervenção Administração de Meios 
e Recursos; 

 Assegura a coordenado do campo 24 horas por dia. 
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Setor de Administração 
 

 É responsável pela administração do CD, designadamente pelo controlo 
da logística necessária, manutenção das estruturas móveis, imóveis e 
instalação do centro de comunicações regulares. 
 

Setor de Alojamento e Serviços Essenciais 
 

 Gere o parque habitacional disponível procedendo a inspeções regulares 
e frequentes das condições de habitabilidade; 

 É responsável pelas áreas de saneamento básico, alimentação, saúde e 
segurança; 

 Organiza o apoio escolar, assistência religiosa e responde, quando 
possível a necessidades específicas do CD. 
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6 – MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 
 

Responsável 

Comandante da PSP da Praia da Vitória 

Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

Adjunto do Comando da PSP da Praia da 
Vitória 

PSP, GNR, Polícia Marítima e Força Aérea 
Portuguesa. 

Prioridades das Ações 

Limitar o acesso às áreas sinistradas e de apoio, exclusivamente às forças de intervenção que 
participam nas operações de proteção civil. 

Garantir a segurança das infraestruturas críticas indispensáveis às operações de proteção 
civil. 

Proceder à sinalização, corte e desvio de trânsito, indispensáveis ao isolamento das zonas 
afetadas. 

Garantir a segurança dos depósitos de alimentos e de donativos diversos. 

Garantir a segurança das áreas sinistradas e efetuar rondas de vigilância. 

 
Dado que a manutenção da ordem pública é uma competência das forças de 
segurança, a adoção de procedimentos e instruções de coordenação, bem 
como a identificação dos meios e as responsabilidades dos intervenientes nas 
operações, em termos de segurança de pessoas e bens e ao controlo de 
tráfego rodoviário, é essencial para a concretização dos objetivos da presente 
área. 
 
Os APC que integram esta área de intervenção têm o dever de colaboração 
nas missões que lhe forem solicitadas pela entidade responsável, de modo a 
assegurar o cumprimento do referido como prioridade da ação. 
 

6.1 – Instruções de Coordenação 
 
A segurança das infraestruturas críticas indispensáveis (infraestruturas de 
saúde, instalações de APC, equipamentos educativos, instalação do SMPC) às 
operações de proteção civil deve ser assegurada pelas forças de segurança. 
 
O acesso às zonas de sinistro e de apoio deve ser limitado às forças de 
intervenção, organismos e entidades de apoio, através da criação de barreiras 
e outros meios de controlo. 
 
Poderá ser contemplado o recolher obrigatório, tal como as áreas evacuadas 
deverão ser alvo de patrulhamento por parte das forças de segurança, com 
vista a impedir pilhagens e furtos. São ainda destacados elementos destas 
forças para garantir a segurança nas áreas de sinistro, nos locais de 
acolhimento provisório, nos edifícios públicos e no património histórico. 
 
Por outro lado, nos estabelecimentos comerciais e industriais os procedimentos 
a adotar em matéria de segurança fica a cargo dos respetivos empresários, os 
quais podem recorrer a empresas de segurança privada, cujos vigilantes 
devem apresentar-se uniformizados. 
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7 – SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORETE DE VÍTIMAS 
 
Nos serviços médicos e transporte de vítimas, identificam-se os procedimentos 
e instruções de coordenação, bem como os meios e as responsabilidades dos 
serviços, APC, organismos e entidades de apoio, quanto às atividades de 
saúde e evacuação, face a um elevado número de vítimas. 
 

Responsável 

Presidente do Conselho de Administração do Centro de Saúde da Praia da Vitória 

Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

Representante do Presidente do Conselho de 
Administração do Centro de Saúde da Praia 

da Vitória 

Unidade de Saúde da Ilha Terceira, 
Autoridade Sanitária do Município, CVP, 

BVPV e Força Aérea.  

Prioridades das Ações 

Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência nas zonas de risco. 

Organizar a triagem, estabilização e transporte das vítimas para os serviços de saúde. 

Organizar, montar e gerir postos médicos avançados e/ou hospitais de campanha. 

Coordenar as ações de saúde pública, designadamente o controlo de doenças transmissíveis 
e infeciosas. 

Identificar os mortos e proceder às operações de mortuária. 

 
Face a uma emergência com elevado número de vítimas, as primeiras forças 
de intervenção a prestar socorro poderão também efetuar as tarefas de 
evacuação primária para os postos de triagem que forem estabelecidos no 
local. Neste contexto, compete ao COS identificar e informar a direção do plano 
relativamente aos meios complementares necessários para a triagem, 
assistência pré hospitalar e evacuação secundária das vítimas. 
 
Compete ao Diretor do Plano a identificação dos meios a solicitar e, em 
coordenação com a CMPC, estabelecer ligação com a Unidade de Saúde da 
Ilha Terceira, informando sobre o tipo de ocorrência e o número potencial de 
vítimas. 
 
No que diz respeito a serviços da Unidade de Saúde da Ilha Terceira, importa 
referir o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, o Centro de Saúde da 
Praia da Vitória e os postos de saúde do concelho. Estes serviços de saúde 
serão utilizados em situação da ocorrência de feridos no município. Na 
eventualidade de incapacidade de resposta dos serviços, é da 
responsabilidade do Diretor do Plano, em articulação com a CMPC, contactar o 
Centro de Saúde do concelho limítrofe ou o SRPCBA, de modo a proceder-se à 
transferência das vítimas por meios aéreos para outras unidades de saúde. 
 
Compete à Autoridade Sanitário do Município a direção das ações de controlo 
ambiental, de doenças e da qualidade dos bens essenciais. 
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8 – SOCORRO E SALVAMENTO 
 
Quando ocorre uma emergência, de natureza grave ou catastrófica, as 
operações de socorro podem incluir a busca e salvamento de vítimas, extinção 
de incêndios, escoramento de estruturas, resgate ou desencarceramento de 
pessoas, contenção de fugas e derrames de resíduos e materiais perigosos, 
entre outros. 
 

Responsável 

Comandante do Corpo de BVPV 

Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

2º Comandante do Corpo de BVPV APC, Organismos e Entidades de Apoio. 

Prioridades das Ações 

Coordenar as ações de combate a incêndios, inundações, desabamentos e de um modo geral 
todos os acidentes. 

Organizar as ações de busca e salvamento. 

Coordenar a prestação de assistência e transporte de acidentados e doentes. 

Recolha e transporte de cadáveres. 

 

8.1 – Instruções de Coordenação 
 
8.1.1 – Fase da Emergência 
 
As intervenções inicias face a um acidente grave ou catástrofe competem, 
prioritariamente, às forças que se localizam nas proximidades do local da 
ocorrência ou que apresentam missão específica mais adequada. Conforme o 
disposto anteriormente, de acordo com a legislação aplicável, o chefe da 
primeira equipa de intervenção a chegar ao local da ocorrência assume a 
função de COS. De imediato, deve adotar os seguintes procedimentos: 
 

 Avaliar a situação e identificar: 
 O tipo de ocorrência; 
 Local e extensão da ocorrência; 
 Número potencial de vítimas, 
 Meios de reforço necessários. 

 
8.1.2 – Fim da Fase da Emergência 
 
O Diretor do Plano, em conformidade com o COS, CMPC e SMPC, determina o 
fim da fase de intervenção e consequente início da fase de reabilitação. Esta 
ação sucede quando a fase de emergência estabiliza, ou seja, quando todas as 
necessidades à supressão da ocorrência estiverem finalizadas, no que diz 
 
respeito ao socorro e salvamento de vítimas. A fase de emergência  
encontra-se estabilizada quando: 
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 As vítimas já se encontrarem transportadas para os serviços de saúde; 

 As vias rodoviárias se encontrarem parcialmente transitáveis; 

 Na eventualidade de deslizamentos de terras, as forças de segurança já 
tiverem isolado a área; 

 Estejam identificadas quais as infraestruturas com problemas estruturais; 

 Não esteja previsto agravamento das condições meteorológicas; 

 A população desalojada já esteja nos locais de acolhimento. 
 

Terminada a fase de emergência, o COS procede à desmobilização dos meios 
não necessários à fase de reabilitação. 
 
8.1.3 – Transferência de Comando 
 
A transferência de comando no TO terá lugar sempre que o mesmo necessite, 
nomeadamente: 
 

 A organização deste amplia ou contrai; 

 A responsabilidade primária de gestão de incidente muda entre entidades; 

 O acidente grave/catástrofe se torna mais/menos complexo; 

 A necessidade de rotatividade normal de pessoas. 
 
Conforme o disposto no ponto 1.3, da parte II, do presente plano, sempre que 
ocorra a transferência de comando deverá ser feito um briefing, por forma a 
notificar todas as forças intervenientes nas operações de proteção civil de que 
um novo comando teve lugar. 
 
8.1.4 – Níveis Operacionais de Emergência 
 
O Nível Operacional de Emergência (NOE) é avaliado permanentemente pelo 
COS (responsável pela gestão do TO), i.e., este informa o SMPC do NOE que 
a ocorrência requer, conforme o esquema abaixo representado: 
 
Nível 3  
 

É convocada a CMPC, poderá ser acionado o PMEPCPV, implicando a 
dependência funcional do COS ao Diretor do Plano. 

 
Nível 2 
 

 

O COS é apoiado pela estrutura de coordenação e controlo do SMPC. 
 

 
Nível 1 
 
 

A supressão do acidente grave/catástrofe é da responsabilidade do COS. 
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Seguidamente, referem-se fenómenos naturais e tecnológicos possíveis de 
ocorrer e consequente o NOE requerido. É de salientar que a magnitude de um 
acidente grave/catástrofe está relacionado com o perigo, risco e vulnerabilidade 
da zona afetada. 

 

Nível Operacional de Emergência 

Riscos 
Naturais 

Sísmico Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Vulcânico Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Tsunamis Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Movimentos de Massa Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Cheia Rápida e Inundações Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Condições Meteorológicas Adversas Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Riscos 
Tecnológicos 

Acidente Aéreo Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Acidente Industrial Grave Nível 1 Nível 2 Nível 3 
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9 – SERVIÇOS MORTUÁRIOS 
 

Responsável 

Delegado de Saúde do Concelho da Praia da Vitória 

Responsável Imediato Entidades Intervenientes 

Delegado em Regime de Substituição 
Centro de Saúde da Praia da Vitória, CVP, 

Juntas de Freguesia da Praia da Vitória e PSP. 

Prioridades das Ações 

Estabelecer locais de reunião de mortos e morgues provisórias. 

Assegurar a presença das forças de segurança nas áreas onde decorrem ações de mortuária. 

Recolher informações para identificação dos cadáveres. 

 
Conforme orientações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (2008), em 
cenários com elevado número de vítimas, a recolha e depósito de cadáveres 
são tarefas muito sensíveis, que devem ser levadas a cabo através de 
procedimentos rigorosos, pois a sua importância é enorme nos aspetos que se 
prendem, com a investigação forense, quando, face ao tipo de ocorrência, haja 
necessidade de a realizar. Esta tarefa deve ser controlada pelas forças de 
segurança que, para tal, colaboram com Autoridade Sanitária do Município.  
 
A recolha deve ser realizada para locais de reunião de vítimas mortais, onde 
preferencialmente possam funcionar morgues provisórias. Devem ser 
escolhidas instalações onde haja: 
 

 Espaço amplo, plano e fácil de limpar; 

 Boa drenagem e boa ventilação natural; 

 Provido de água corrente e energia elétrica. 
 

Na seleção dos locais devem ser tidas em consideração, ainda, as 
acessibilidades às comunicações (telefónicas ou radiocomunicações), a 
privacidade, a disponibilidade e as facilidades de segurança. Deste modo, as 
instalações mais indicadas para local de reunião de vítimas são centros de 
lazer, igrejas, armazéns, parques de estacionamento cobertos e edifícios 
similares. 
 
As tarefas inerentes às morgues provisórias relacionam-se com o trabalho 
desenvolvido pelas equipas da Autoridade Sanitária do Município, que culmina 
na identificação e entrega dos corpos, a fim serem sepultados. A Autoridade 
Sanitária do Município é responsável, com o apoio das autoridades 
competentes, por: 
 

 Numerar, identificar e escolher o local de reunião de mortos e morgues 
provisórias; 

 Informar a CMPC, sempre que possível, do número de mortos e a sua 
distribuição geográfica; 

 Informar a CMPC de qualquer situação que coloque em risco a saúde 
pública da população. 
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10 – PROTOCOLOS 

 
A CMPV tem protocolos na área de proteção civil com as seguintes entidades: 
 

 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, 
no âmbito de ações relativo a ocorrências no concelho, em particular 
antes, durante e após uma emergência; 

 Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, 
nomeadamente na partilha de dados geográficos e na difusão de 
informações através do Sistema Integrado de Comunicação e Gestão 
de Alertas (avisos meteorológicos, comunicados sismológicos, notas 
informativas e de recomendação, informações relativo ao perigo de 
ocorrência de movimentos de vertente, entre outros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


