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Parte II – Execução 

1. Estruturas 

As ações a desenvolver no âmbito do PMEPCRG visam criar as condições favoráveis ao rápido, eficiente 

e coordenado empenhamento de todos os meios e recursos do município ou resultantes de ajuda solicitada, 

apoiando a direção, o comando e a conduta das operações de proteção civil e socorro. 

As ações serão desenvolvidas aos diferentes níveis, através das estruturas de direção e coordenação 

política, estruturas de coordenação institucional e estruturas de comando operacional. 

A Figura 2 representa esquematicamente a estrutura da proteção civil, a nível nacional, regional, e a nível 

municipal.  

Direção Política Coordenação Polí tica Execução

Nacional

Região Autónoma 
dos Açores

Municipal 

Primeiro-Ministro
Ministério da 

Administração 
Interna

CNPC CNOS

Presidente Governo 
Regional dos Açores

Secretario Regional 
da Saúde

SRPCBA

COMCMPC

Coordenação Polí tica

CCON

PCNac

Presidente da 
Câmara Municipal  

Figura 2 – Esquema da estrutura de Proteção Civil em Portugal (Fonte: adaptado da ANPC) 
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1.1. Estrutura da Direção Política  

A Direção Política é assegurada pelo Presidente da Câmara Municipal a quem, no exercício de funções de 

responsável municipal da política de proteção civil, compete 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. O Presidente da Câmara Municipal é apoiado pelo SMPC de âmbito municipal. 

1.2. Estrutura de coordenação Política e Institucional 

A coordenação política e institucional da proteção civil a nível municipal é assegurada pela CMPC, que é o 

órgão de coordenação municipal em matéria de proteção civil, e é presidida pelo Presidente da Câmara. A 

CMPC é o organismo que assegura a articulação entre todas as entidades e instituições de âmbito 

municipal, imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e assistência, previsíveis ou 

decorrentes de acidentes graves ou catástrofe, garantindo os meios considerados adequados à gestão da 

ocorrência em cada caso concreto. 

Compete à CMPC a coordenação institucional de ações de proteção civil, desempenhando as funções 

legalmente definidas, designadamente: 

• Acionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência e remetê-lo para aprovação pelo 

SRPCBA 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; 

• Efetuar exercícios e treinos que contribuem para a eficácia dos APC e Organismos e Entidades 

de Apoio (OEA) intervenientes em ações de proteção civil. 
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Para efeitos deste Plano, o local principal de funcionamento da CMPC é o quartel da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande (AHBVRG), e em caso de impedimento o local 

alternativo será em instalações provisórias (eventual tenda) junto ao quartel da AHBVRG. 

Os contactos do local principal e alternativo de funcionamento da CMPC são os presentes na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Contactos dos locais de funcionamento da CMPC 

Local Principal 

Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Ribeira Grande 

Local Alternativo 

Instalações provisórias junto ao quartel da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira 
Grande (em frente a sala de comando no exterior) 

Morada: Rua Eng.º Arantes e Oliveira, Nº 40, 9600-220 

Ribeira Seca 

Morada: Rua Eng.º Arantes e Oliveira, Nº 40, 9600-220 

Ribeira Seca 

Telefone: 296 470 100 Telefone: 296 470 100 

e-mail: bvrg@mail.telepac.pt e-mail: bvrg@mail.telepac.pt 

  

Integram a CMPC os seguintes elementos: 

• O Presidente da Câmara Municipal; 

• O coordenador municipal de proteção civil; 

• Um elemento do Comando dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande; 

• Um elemento da Polícia de Segurança Pública (PSP); 

• Um elemento da Guarda Nacional Republicana (GNR) – não aplicável; 

• Capitão do porto da capitania de Ponta Delgada; 

• A autoridade Concelhia de Saúde da Ribeira Grande; 

• Diretora da Unidade de Saúde da Ribeira Grande; 

• Representante do Instituto de Segurança Social; 

• Um representante das Juntas de Freguesia; 

• Representantes de outras entidades e serviços, implantados no município, cujas atividades e 

áreas funcionais possam, de acordo com os riscos existentes e as características da região, 

contribuir para as ações de proteção civil: 

o EDA Renováveis, S.A.; 

o Representante da entidade consultora da Câmara Municipal da Ribeira Grande (CMRG) 

para as questões de Higiene e Segurança no Trabalho; 
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o Elemento da Cruz Vermelha Portuguesa. 

Os elementos da CMPC serão convocados, o mais rapidamente possível na eminencia ou após o acidente 

grave ou catástrofe. Esta convocação será realizada pelo meio mais expedito (telefone móvel ou fixo, 

comunicação rádio ou correio eletrónico) e, posteriormente, formalizada por escrito, através de correio 

eletrónico. 

A lista nominal dos membros da CMPC, com os contactos, bem como dos seus substitutos legais, será 

permanentemente atualizada pelos respetivos representantes, os quais enviam ao Diretor do Plano 

qualquer alteração à mesma, e encontra-se no ponto 2, da Parte III deste Plano. 

1.3. Estrutura de Comando Operacional 

Sempre que uma força de qualquer APC ou instituição com especial dever de cooperação seja acionada 

para uma ocorrência, o chefe da primeira equipa a chegar ao local assume de imediato o comando da 

operação, sendo o elemento mais graduado a desempenhar a função de Comandante das Operações de 

Socorro (COS) e deve garantir a construção de um sistema evolutivo de comando e controlo adequado à 

situação em curso. 

Em cada Teatro de Operações (TO) deverá existir um Posto de Comando Operacional (PCO), que é o 

órgão diretor das operações no local da ocorrência destinada a apoiar o COS, na tomada de decisões e na 

articulação dos meios. 



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DA PROTEÇÃO CIVIL 

Câmara Municipal da Ribeira Grande 
 

Parte II – Execução 
 

16  

 

Edição: 01 

Revisão: 00 

Data: Dezembro 2015 
 

COS

Posto de Comando Operacional

Núcleo da logística Núcleo de planeamento

Teatro de operações

Zona de 
sinistro

Zona de 
concentração e 

reserva

Zona de Apoio

Elemento de ligação a 
outras entidades

Elemento de relações 
públicas

Diretor do Plano

CMPC

Zona de 
receção de 

reforços

Assessoriado

Responsável por

Núcleo de operação

 

Figura 3 – Organização e comando no teatro de operações 

 

O PCO tem como missões genéricas: 

• A recolha e tratamento operacional das informações; 

• A preparação das ações a desenvolver; 

• A formulação e a transmissão de ordens, diretrizes e pedidos; 

• O controlo da execução das ordens; 

• A manutenção da capacidade operacional dos meios empregues; 

• A gestão dos meios de reserva; 

• A preparação, elaboração e difusão de informação pública. 
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O COS é o responsável pela gestão da informação no TO, devendo transmitir ao PCO do respetivo nível 

territorial, os pontos de situação necessários e solicitar meios de reforço, caso tal se justifique. 

O PCO organiza-se em três núcleos (núcleo de planeamento, de operação e de logística), permitindo um 

funcionamento mais ajustado e direcionado a cada situação em concreto. Cada núcleo tem um responsável 

nomeado pelo COS. 

Como estrutura base, dimensionável ao longo da ocorrência, os núcleos do PCO apresentam as seguintes 

funções: 

• Núcleo de logística – gere a sustentação logística do TO, de forma a responder a todas as 

necessidades de suporte à operacionalização dos meios e recursos envolvidos na operação; 

• Núcleo de operação – garante a conduta das operações em ordem ao plano estratégico de ação 

estabelecido pelo COS, sendo responsável pela implementação do mesmo; 

• Núcleo de planeamento – garante a recolha, avaliação, processamento das informações e difusão 

da informação necessária ao processo de decisão, sendo também responsável pela antecipação, 

elaborando os cenários previsíveis. 

O Posto de Comando Operacional Municipal localiza-se junto ao Quartel da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, de acordo com o apresentado na Tabela 7. 

 

2. Responsabilidade 

No âmbito do PMEPCRG os diversos serviços, agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio 

estão sujeitos a um conjunto de responsabilidades que visam criar as condições favoráveis ao rápido, 

eficiente e coordenado reforço, apoio e assistência, tanto na resposta imediata a um acidente grave e/ou 

catástrofe, como na recuperação a curto prazo. As estruturas de intervenção destas entidades funcionam 

e são empregues sob direção das correspondentes hierarquias, previstas nas respetivas leis orgânicas 

e/ou estatutos, sem prejuízo da necessária articulação operacional com os postos de comando, aos seus 

diferentes níveis. 
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Seguidamente identificam-se os diferentes APC e os OEA que poderão ser chamados a intervir aquando 

da ativação do PMEPCRG e as suas missões. Esta organização permite não só clarificar o domínio de 

entidades que poderão atuar em caso de acidente grave ou catástrofe, como também definir em concreto 

as responsabilidades das mesmas, o que permitirá garantir a máxima eficiência das operações a 

desencadear e a otimização dos meios e recursos disponíveis. 

2.1. Responsabilidades dos Serviços de Proteção Civil 

As principais responsabilidades dos serviços de Proteção Civil encontram-se resumidas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Responsabilidades dos serviços de proteção civil 

Entidades de Direção 
Órgãos de execução Responsabilidades 

Serviço Regional de 

Proteção Civil e Bombeiros 

dos Açores 

• Mobilizar, atribuir e empregar o pessoal e os meios indispensáveis e disponíveis à execução das 

operações; 

• Assegurar a gestão dos meios a nível municipal; 

• Assegurar a articulação dos serviços públicos ou privados de modo a garantir a proteção das 

populações e a salvaguarda do património e do ambiente; 

• Assegurar o socorro e assistência a pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e valores 

culturais, ambientais e de elevado interesse público; 

• Colaborar e articular-se com os Capitães dos portos respetivos na faixa litoral no âmbito do Salvamento 

Marítimo, Socorro a Náufragos e Assistência a Banhistas; 

• Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo aos órgãos de 

comunicação social (OCS); 

• Coordenar as evacuações/transferências entre unidades de saúde, quando necessárias (em 

articulação com a Direção Regional de Saúde). 

Câmaras Municipais / 

Serviços Municipais de 

Proteção Civil (SMPC) 

• Garantir o funcionamento, a operatividade e a articulação com todos os APC integrantes do Dispositivo 

Integrado das Operações de Proteção e Socorro (DIOPS) no âmbito do município; 

• Assegurar o comando e controlo das situações que pela sua natureza, gravidade, extensão e meios 

envolvidos ou a envolver requeiram a sua intervenção; 

• Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a resposta de proteção civil e socorro, de acordo com as 

missões operacionais legalmente definidas; 

• Evacuar e transportar pessoas, bens e animais; 

• Transportar bens essenciais de sobrevivência às populações; 

• Assegurar a divulgação de avisos às populações; 

• Montar e gerir locais de recolha e armazenamento de dádivas; 

• Instalar e gerir centros de acolhimento temporários; 
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• Assegurar a sinalização relativa a cortes de estradas, decididos por precaução ou originados por 

acidentes graves ou catástrofes, bem como as vias alternativas; 

• Desobstruir as vias, remover os destroços e limpar linhas de água ao longo das estradas e caminhos 

municipais; 

• Promover ações de avaliação de danos e de necessidades da população afetada; 

• Assegurar, ao nível municipal, a gestão financeira e de custos, bem como dos tempos de utilização. 

Juntas de freguesia 

• Efetivar o seu apoio às ocorrências através do envolvimento de elementos para reconhecimento e 

orientação, no terreno, de forças em reforço do seu município; 

• Recensear e registar a população afetada; 

• Criar pontos de concentração de feridos e de população ilesa; 

• Colaborar na divulgação de avisos às populações de acordo com orientações dos responsáveis 

municipais; 

• Colaborar com a Câmara Municipal na sinalização das estradas e caminhos danificados, bem como na 

sinalização das vias alternativas, no respetivo espaço geográfico; 

• Colaborar com a Câmara Municipal na limpeza de valetas, linhas de água, na desobstrução de vias, 

nas demolições e na remoção de destroços, no respetivo espaço geográfico; 

• Gerir os sistemas de voluntariado para atuação imediata de emergência ao nível da avaliação de danos, 

com ênfase nos danos humanos. 

 

2.2. Responsabilidades dos Agentes de Proteção Civil 

A definição do âmbito de atuação de cada um dos APC é essencial para que estes se possam articular de 

forma eficaz e otimizada nas ações conjuntas a desenvolver nas fases de resposta imediata a um acidente 

grave ou catástrofe como na recuperação a curto prazo. Desta forma, para cada um dos APC foi realizado 

um levantamento das principais responsabilidades no contexto da proteção civil, de acordo com o quadro 

de competências próprias de cada um. 

As principais responsabilidades dos APC encontram-se resumidas na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Responsabilidades dos Agentes de Proteção Civil 

Agentes de Proteção 
Civil 

Responsabilidades 

Autoridade Nacional de 

Aviação Civil2 

• Promover a segurança aeronáutica;  

• Promover a coordenação civil e militar em relação à utilização do espaço aéreo e à realização dos voos 

de busca e salvamento;  

• Participar nos sistemas de proteção civil e de segurança interna;  

• Colaborar na resposta de proteção civil e socorro, de acordo com as missões operacionais legalmente 

definidas;  

• Cooperar com a autoridade nacional responsável em matéria de prevenção e investigação de acidentes 

e incidentes com aeronaves civis.  

Autoridade Marítima 

• Desempenhar funções nos domínios do alerta e do aviso, nos espaços sob sua jurisdição;  

• Executar reconhecimentos marítimos;  

• Planear e desencadear ações de busca e salvamento, apoio e socorro;  

• Intervir na área de segurança marítima, no que se refere ao tráfego de navios e embarcações e à 

salvaguarda da vida humana no mar;  

• Exercer missões de isolamento de áreas e estabelecimento de perímetros de segurança, na sua área 

de jurisdição;  

• Condicionar o acesso, circulação e permanência de pessoas e bens, na sua área de jurisdição;  

• Proteger a propriedade privada contra atos de saque;  

• Restringir, condicionar a circulação e abrir corredores de emergência ou evacuação para as forças de 

socorro;  

• Apoiar a evacuação/ movimentação de populações em perigo;  

• Garantir a segurança de estabelecimentos públicos e proteção de infraestruturas sensíveis, fixas e 

temporárias, e de instalações de interesse público ou estratégico nacional; 

• Preservar a regularidade do Tráfego Marítimo em articulação com a Autoridade Nacional de Controlo 

do Tráfego Marítimo, em particular, atuando como APC, em situações de sinistro marítimo, socorro e 

emergência;  

• Coordenar eventuais operações de combate à poluição marítima por hidrocarbonetos ou outras 

substâncias perigosas na área portuária, conforme previsto no Plano Mar Limpo;  

• Prestar em tempo real, informação relacionada com a movimentação de navios e cargas transportadas, 

mercadorias perigosas e poluentes; 

• Organizar equipas de reconhecimento e avaliação de danos e prejuízos nas instalações portuárias; 

• Coordenar as Administrações Portuárias na resposta à emergência de acordo com as necessidades;  

• Cooperar na recuperação das capacidades portuárias;  

                                                           

2 Embora não exista plataforma de apoio a meios aéreos foi considerado eventual AGTA. 
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• Coordenar a receção de ajuda externa através de meios navais;  

• Efetuar a ligação com as empresas de transporte marítimo conforme as necessidades;  

• Promulgar avisos à navegação;  

• Coordenar a segurança das instalações portuárias críticas;  

• Disponibilizar apoio logístico;  

• Efetuar levantamentos hidrográficos de emergência;  

• Efetuar reconhecimento subaquático;  

• Efetuar a ligação entre o Sistema de Proteção Civil e as Administrações Portuárias tendo em vista as 

capacidades logísticas disponíveis dos portos;  

• Estabelecer o assinalamento marítimo de recurso nos locais onde seja necessário.  

Bombeiros Voluntários da 

Ribeira Grande (BVRG) 

• Desenvolver ações de combate a incêndios, busca, salvamento e transporte de pessoas, animais e 

bens; 

• Apoiar o socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a emergência pré-hospitalar, no 

âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica; 

• Participar na evacuação primária nas suas zonas de intervenção ou em reforço; 

• Colaborar nas ações de mortuária, nas suas zonas de intervenção ou em reforço; 

• Colaborar na construção e/ou montagem de postos de triagem; 

• Apoiar os TO, envolvendo elementos guia para reconhecimento e orientação no terreno das forças 

operacionais em reforço da sua zona de atuação própria; 

• Colaborar na montagem de PCO; 

• Colaborar na desobstrução expedita de vias de comunicação e itinerários de socorro; 

• Apoiar no transporte de bens essenciais de sobrevivência às populações isoladas; 

• Executar as ações de distribuição de água potável às populações; 

• Disponibilizar apoio logístico à população e a outras forças operacionais; 

• Colaborar nas ações de informação e sensibilização pública; 

• Participar na reabilitação das infraestruturas; 

• Colaborar na reposição da normalidade da vida das populações atingidas; 

• Apoiar técnica e operacionalmente as estruturas de coordenação e comando de nível municipal. 

Forças Armadas 

A colaboração das Forças Armadas será solicitada de acordo com os planos de envolvimento aprovados ou 

quando a gravidade da situação assim o exija, de acordo com a disponibilidade e prioridade de emprego 

dos meios militares, mas sempre enquadrada pelos respetivos comandos militares e legislação específica: 

• Apoiar logisticamente as forças operacionais, nomeadamente em infraestruturas, alimentação e 

montagem de cozinhas e refeitórios de campanha, água, combustível e material diverso (material de 

aquartelamento, tendas de campanha, geradores, depósitos de água, entre outros); 

• Colaborar nas ações de prevenção, auxílio no combate e rescaldo de incêndios; 

• Apoiar e evacuação de populações em perigo; 

• Organizar e instalar abrigos e campos de deslocados; 
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• Desobstruir expeditamente as vias de comunicação e itinerários de socorro; 

• Abastecer de água as populações carenciadas; 

• Efetuar operações de busca e salvamento, socorro imediato e evacuação primária; 

• Prestar cuidados de saúde de emergência, contribuindo ainda, desde que possível, para o esforço na 

área hospitalar, nomeadamente ao nível da capacidade de internamento nos hospitais e restantes 

unidades de saúde militares; 

• Efetuar o apoio sanitário de emergência, incluindo evacuação secundária de sinistrados, em estreita 

articulação com as autoridades de saúde; 

• Efetuar operação de remoção dos cadáveres para Zonas de Reunião de Mortos; 

• Apoiar com meios de Engenharia Militar as operações de limpeza e descontaminação das áreas 

afetadas; 

• Reforçar e/ou reativar as redes de comunicação; 

• Disponibilizar infraestruturas para operação de meios aéreos, nacionais garantindo apoio logístico e 

reabastecimento de aeronaves, quando exequível e previamente coordenado; 

• Disponibilizar meios navais, terrestres e aéreos para ações iniciais de reconhecimento e avaliação e 

para transporte de pessoal operacional;  

• Disponibilizar infraestruturas de unidades navais, terrestres ou aéreas de apoio às áreas sinistradas;  

• Colaborar nas ações de informação e sensibilização pública;  

• Reabilitar as infraestruturas. 

Polícia de Segurança 

Pública3 

• Assegurar a manutenção da ordem nas suas áreas territoriais de responsabilidade, salvaguardando a 

atuação de outras entidades e organismos; 

• Exercer missões de: isolamento de áreas e estabelecimento de perímetros de segurança; restrição, 

condicionamento da circulação e abertura de corredores de emergência ou evacuação para as forças 

de socorro; escolta e segurança de meios das forças operacionais em deslocamento para as 

operações; apoio à evacuação de populações em perigo; 

• Apoiar a segurança portuária e das orlas marítima, na sua área de competência territorial; 

• Garantir a segurança de estabelecimentos públicos e a proteção de infraestruturas sensíveis, fixas e 

temporárias, e de instalações de interesse público ou estratégico regional; 

• Garantir a segurança física das equipas de restabelecimento das comunicações da rede de emergência 

e assegurar a acessibilidade destas aos locais afetados da rede; 

• Garantir a segurança dos locais e equipamentos que suportam a Rede de emergência; 

• Coordenar as ações de procura de desaparecidos; 

• Colaborar, de acordo com as suas disponibilidades, na recolha de informação Ante-mortem e Post-

mortem; 

                                                           

3 Eventual colaboração da Polícia Judiciaria – Departamento de investigação regional de Ponta Delgada na sua área de 
competência.  
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• Assegurar um serviço de estafeta para utilização como meio alternativo de comunicação; 

• Colaborar nas ações de alerta e mobilização do pessoal envolvido nas operações de socorro, bem 

como no aviso às populações; 

• Apoio às ações de mortuária, nomeadamente na promoção da remoção dos cadáveres ou parte de 

cadáveres; 

• Auxiliar no processo de identificação e credenciação do pessoal ligado às operações de proteção civil; 

• Disponibilizar apoio logístico;  

• Empenhar meios cinotécnicos na busca e resgate de vítimas. 

Serviço de Saúde Pública 

• Colaborar nas ações de saúde pública, nomeadamente no controlo de doenças transmissíveis; 

• Colaborar na resolução dos problemas de mortuária; 

• Estudar e propor ações de vacinação de emergência, se aplicável; 

• Dirigir as ações de controlo ambiental, de doenças e da qualidade dos bens essenciais; 

• Adotar medidas de proteção da saúde pública nas áreas atingidas. 

Centro Saúde da Ribeira 

Grande/Postos de Saúde 

• Minimizar as perdas de vidas humanas, limitando as sequelas físicas e diminuindo o sofrimento 

humano;  

• Colaborar no apoio psicológico à população afetada;   

• Prestar assistência médica e medicamentosa à população;  

• Assegurar a prestação de cuidados de saúde às vítimas evacuadas para essas unidades de saúde;  

• Colaborar na prestação de cuidados de emergência médica pré-hospitalares, nomeadamente 

reforçando as suas equipas e/ou material/equipamento, sempre que necessário e solicitado;  

• Organizar, aos diferentes níveis, a manutenção dos habituais serviços de urgência;  

• Colaborar nas operações de regresso das populações;  

• Garantir o atendimento e o acompanhamento médico à população afetada.  

 

2.3. Responsabilidades dos Organismos e Entidades de Apoio 

Os OEA constituem-se como grupos organizativos com capacidade operacional de elevada importância na 

cooperação com os APC em situações de iminência ou de ocorrência de acidentes graves ou catástrofe. 

Dependendo da natureza da ocorrência, estes organismos e entidades, em função das suas valências e 

competências, podem complementar ou reforçar a ação dos APC, contribuindo para uma resposta mais 

pronta e adequada. 

A definição do âmbito de atuação de cada um dos OEA a proteção civil é essencial para que estes se 

possam articular de forma eficaz e otimizada nas ações conjuntas a desenvolver na emergência. Desta 

forma, para cada um destes organismos e entidades foi realizado um levantamento das principais 
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responsabilidades que lhes estão atribuídas no contexto da proteção civil, de acordo com o quadro de 

competências próprias. 

As principais responsabilidades dos OEA encontram-se resumidas na Tabela 10. 

Tabela 10 – Responsabilidades dos Organismos e Entidades de Apoio 

Organismos e 
Entidades de Apoio 

Responsabilidades 

Casas do povo 

• Apoiar as ações de evacuação das populações, pesquisa de desaparecidos e gestão de 

campos de deslocados;  

• Apoiar no voluntariado através da distribuição de alimentos, roupa, agasalhos e outros bens 

essenciais;  

• Apoiar o sistema de recolha e armazenamento de dádivas;  

• Disponibilizar locais de alojamento para deslocados;  

• Procurar obter meios de subsistência a nível logístico e alimentar.  

CIVISA4 – Centro de 

Informação e Vigilância 

Sismovulcânica dos Açores 

• Apoio técnico e científico nas áreas de vulcanologia, da sismologia, da geotermia, da geotecnia, 

da hidrogeologia e do ambiente; 

• Assegurar a vigilância Sismovulcânica; 

• Disponibilizar informação sobre eventos sísmicos e vulcânicos. 

Corpo Nacional de Escutas 

(CNE) e Associação de 

Escoteiros de Portugal 

(AEP) 

• Prestar apoio com meios humanos e materiais, para o cumprimento das ações que lhe forem 

atribuídas, quando solicitado, designadamente na distribuição de agasalhos, roupas e bens 

alimentares, bem como no alojamento e na organização de acampamentos de emergência;  

• Colaborar no aviso às populações;  

• Apoiar as ações de pesquisa de desaparecidos e de gestão de campos de deslocados (Anexo 

3).  

Cruz Vermelha Portuguesa 

• Colaborar nas missões de busca e salvamento, apoio à sobrevivência, socorro e assistência 

sanitária;  

• Colaborar na instalação de estruturas móveis nas Zonas de Concentração e Apoio das 

Populações (ZCAP);  

• Colaborar na evacuação de feridos e o transporte de desalojados e ilesos;  

• Colaborar no levantamento e transporte de cadáveres, em articulação com as autoridades de 

saúde;  

• Colaborar na prestação de apoio psicossocial, através de equipas de psicólogos e de equipas 

voluntárias;  

• Colaborar nas operações de remoção dos cadáveres para as Zonas de Reunião de Mortos;  

                                                           

4 Trabalhos em cooperação com o SRPCBA. 
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• Colaborar na construção e/ou montagem de postos de triagem e/ou Posto Médico Avançado e 

na estabilização de vítimas;  

• Colaborar no apoio sanitário, distribuição de roupas, alimentos e água potável às populações 

evacuadas;  

• Colaborar no enquadramento do pessoal voluntário.  

CVARG5 – Centro de 

Vulcanologia e Avaliação de 

Riscos Geológicos 

• Apoio técnico e científico nas áreas de vulcanologia, da sismologia, da geotermia, da 

geotécnica, da hidrologia e do ambiente. 

Divisão de Ambiente, 

Serviços Urbanos e 

Equipamentos Municipais da 

CMRG 

• Garantir a avaliação de danos e intervenções prioritárias para o rápido restabelecimento do 

abastecimento de água potável a serviços e unidades produtivas estratégicos, bem como a 

pontos selecionados essenciais ao consumo das populações afetadas; 

• Garantir reservas estratégicas e capacidades para a manutenção da prestação de serviços; 

• Garantir a operacionalidade de piquetes regulares e em emergência, para eventuais 

necessidades extraordinárias de intervenção na rede e nas estações de tratamento e reposição 

do serviço; 

• Assegurar o controlo da qualidade de água na rede; 

• Repor, com caráter prioritário, a prestação do serviço junto dos consumidores finais. 

EDA – Eletricidade dos 

Açores, S.A. 

• Suspender o abastecimento de eletricidade aos locais acidentados para diminuir o risco de 

incêndio e explosão; 

• Apoiar logisticamente as forças de intervenção (eletricidade); 

• Mobilizar os meios próprios necessários à intervenção, assegurando o apoio, com meios 

humanos e materiais, para cumprimento das ações que lhe forem atribuídas no âmbito das 

suas competências; 

• Exercer assessoria técnica especializada à direção do plano; 

• Desenvolver ações de restabelecimento da distribuição de energia elétrica. 

Empresas de Construção 

Civil 

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

de camiões e equipamentos de movimentação de terras, bem como os respetivos condutores 

e manobradores; 

• Auxiliar na reparação de infraestruturas de comunicação afetadas; 

• Participar na remoção de entulhos e abertura de acessos nas operações de socorro e 

salvamento, com a disponibilização de equipamentos de demolição, elevação e transporte de 

cargas; 

• Participar no escoramento de estruturas e de taludes, nomeadamente com a disponibilização 

de materiais e equipamentos. 

                                                           

5 Trabalhos em cooperação com o SRPCBA. 
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Empresas de Segurança 

Privada 

• Assegurar a proteção de pessoas e bens, a prevenção da prática de crimes, a vigilância dos 

bens móveis e imóveis, o controlo de entrada, presença e saída de pessoas, bem como a 

prevenção da entrada de armas, substâncias e artigos de uso e porte proibidos ou suscetíveis 

de provocar atos de violência, nos espaços a si consignados, salvaguardando a atuação de 

outras entidades e organismos;  

• Apoiar a segurança dos estabelecimentos públicos ou de infraestruturas consideradas 

sensíveis, em complemento da atividade das Forças de Segurança, designadamente 

instalações de interesse público ou estratégico nacional, sempre que tais espaços lhe sejam 

consignados.  

Empresas de Transporte 

Rodoviário 

• Assegurar a disponibilização de transportes rodoviários para apoio à movimentação das 

populações ou para transporte de forças operacionais ou ainda de mercadorias. 

Empresas de venda de 

combustíveis 

• Assegurar a disponibilização de combustíveis para apoio a emergência. 

Entidade gestora da rede 

viária 

• Promover a reposição das condições de circulação e segurança nas infraestruturas rodoviárias;  

• Garantir a habilitação das forças de segurança com a informação técnica necessária para 

cortes ou aberturas ao tráfego;  

• Disponibilizar informação sobre os itinerários alternativos nos casos de corte de vias;  

• Manter o registo atualizado das vias;  

• Programar as intervenções necessárias à reposição das condições de circulação e segurança;  

• Disponibilizar informação sobre os planos de reabilitação, beneficiação e de segurança 

rodoviária;  

• Manter um registo atualizado dos meios disponíveis; 

• Disponibilizar informações sobre a manutenção e recuperação de vias e da operacionalidade 

dos meios de que dispõem, sempre que solicitados e disponíveis;  

• Disponibilizar meios e executar obras de reparação, desobstrução de vias e/ou reconstrução, 

com meios próprios ou cedidos, na sua área de intervenção;  

• Assegurar as comunicações internas via telefone SOS, operar os equipamentos de telemática 

e realizar patrulhamentos, de modo a prestar a melhor informação possível.  

Escolas 

• Ativar o Plano de Segurança face às situações de emergência que se encontram expostas; 

• Disponibilizar instalações para centros de acolhimento provisório; 

• Confecionar refeições. 

Farmácias 
• Apoiar e auxiliar as atividades de assistência médica através da disponibilização de 

medicamentos. 

IPMA – Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera 

(Direção Regional) 

• Assegurar a vigilância sísmica e a observação do campo geomagnético; 

• Disponibilizar informação sobre eventos sísmicos (réplicas); 

• Fornecer aconselhamento técnico e científico no âmbito dos eventos sísmicos; 

• Verificar o estado de funcionamento das redes de observação, medição e vigilância 

sismológica e meteorológica, assegurando eventuais reparações de emergência; 
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• Elaborar boletins de previsão do estado do tempo, direcionadas para a atuação das forças 

operacionais; 

• Emitir avisos meteorológicos de mau tempo, direcionados para a atuação das forças 

operacionais. 

IPSS – Instituições 

Particulares de 

Solidariedade Social 

• Acolher temporariamente população desalojada; 

• Disponibilizar o cadastro/lista atualizada de população desprotegida no município; 

• Colaborar na instalação e organização de abrigos e centros de acolhimento; 

• Prestar apoio domiciliário à população desprotegida; 

• Realizar ações de apoio de rua direcionadas aos sem-abrigo; 

• Participar nas ações de apoio logístico às forças de intervenção; 

• Apoiar psicologicamente a população afetada; 

• Colaborar na recolha, armazenamento e distribuição de donativos; 

• Apoiar as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento, bem como a assistência 

e bem-estar das populações. 

ISSA – Instituto da 

Segurança Social dos 

Açores 

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

articulação com os vários setores intervenientes; 

• Assegurar o apoio psicológico de continuidade à população; 

• Colaborar na definição de critérios de apoio à população; 

• Assegurar a constituição de equipas técnicas, em articulação com os vários setores 

intervenientes, para receção, atendimento e encaminhamento da população; 

• Participar nas ações de pesquisa e reunião de desaparecidos; 

• Colaborar nas ações de movimentação de população. 

LREC – Laboratório 

Regional de Engenharia Civil 

• Assegurar o apoio técnico em inspeções e vistorias a locais de maior exigência técnica ou de 

maior exigência de segurança; 

• Propor medidas imediatas de atuação, mesmo que de caráter provisório, que permitam 

ultrapassar ou corrigir situações de insuficiência ou de risco; 

• Colaborar na escolha de medidas e soluções a implementar para a resolução dos problemas 

após a emergência. 

Operadoras de rede fixa e 

móvel 

• Assegurar o restabelecimento e reforço das comunicações telefónicas em situações de 

emergência; 

• Garantir a prioridade de ligação a entidades com missões essenciais em situação de 

emergência; 

• Exercer assessoria técnica especializada à direção do plano; 

• Desenvolver ações de restabelecimento das comunicações; 

• Proceder a obras de reparação para garantir o rápido restabelecimento do sistema de 

comunicações. 
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Organizações de 

Radioamadores 

• Apoiar as radiocomunicações de emergência; 

• Estabelecer e garantir, a pedido da CMPC, autonomamente vias de comunicação, recuperação 

e integração de outros meios e dispositivos de comunicação; 

• Garantir a interoperabilidade entre redes e sistemas de comunicação das diversas entidades; 

• Reabilitar e colocar em funcionamento equipamentos e meios técnicos colapsados; 

• Funcionar como observadores que reportam através dos meios de rádio, informação útil ao 

acionamento de meios de socorro e salvamento; 

• Assegurar a difusão de informação útil às populações. 

Órgãos de comunicação 

social 

• Prestar apoio de comunicações às entidades designadas pelo Diretor do Plano, quando 

solicitado; 

• Colaborar na divulgação dos avisos e alertas; 

• Divulgar medidas de autoproteção às populações; 

• Difundir a informação disponível, em situação de emergência. 

Paróquias e representantes 

de outras religiões 

• Acompanhar e apoiar a população afetada pelo acidente grave ou catástrofe; 

• Participar na recolha e armazenamento de donativos; 

• Divulgar medidas de autoproteção às populações; 

• Colaborar no apoio logístico às populações, nomeadamente, na distribuição de vestuário e 

alimentação. 

SEF – Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras 

 

• Coordenar a cooperação entre as forças e serviços de segurança nacionais e de outros países 

em matéria de circulação de pessoas e de controlo de estrangeiros;  

• Assegurar a realização de controlos móveis e de operações conjuntas com serviços ou forças 

de segurança congéneres;  

• Autorizar e verificar a entrada de pessoas a bordo de embarcações e aeronaves;  

• Proceder à identificação de cadáveres de cidadãos estrangeiros;  

• Proceder à avaliação dos decorrentes cenários de risco, no âmbito das suas competências;  

• Proceder à investigação dos crimes de auxílio à imigração ilegal, bem como investigar outros 

com ele conexos, sem prejuízo da competência de outras entidades;  

• Orientar os cidadãos estrangeiros presentes na área sinistrada sobre procedimentos a adotar;  

• Estabelecer os contactos eventualmente necessários com os diferentes Consulados e 

Embaixadas;  

• Impedir o desembarque de passageiros e tripulantes de embarcações e aeronaves que 

provenham de pontos ou aeroportos de risco, no aspeto sanitário, sem prévio assentimento 

das competentes autoridades sanitárias.  
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3. Organização 

3.1. Infraestruturas de relevância operacional 

3.1.1. Rede rodoviária 

A rede rodoviária do concelho é essencialmente caracterizada pela existência de uma via paralela à linha 

de costa, ER1-1ª (Via estruturante), da qual partem ligações às restantes sedes de concelho e penetrações 

para as zonas mais montanhosas na zona central e nascente do concelho (vias secundárias). Na zona 

poente do concelho a morfologia do terreno, quase plano, permitiu a formação de malhas reticuladas. 

A rede rodoviária existente no concelho responde de forma satisfatória às solicitações da procura, com 

ligações regionais razoáveis E-W com a ER1-1ª, e com a implementação das SCUT (Ligação Ribeira 

Grande – Lagoa), existem boas ligações regionais N/S, melhorando desta forma significativa a fluidez do 

trânsito. A rede estruturante encontra-se em bom estado. Já a rede viária secundária, nos aglomerados 

urbanos, em algumas zonas, encontra-se com pavimento deficiente e consequentemente com falta de 

segurança rodoviária. Muitas destas vias são estreitas, não permitindo o cruzamento de dois veículos, 

agravando-se com o estacionamento desordenado, e com a circulação de veículos pesados. 

Em relação ao transporte público, a rede de autocarros existente abrange todo o concelho, tendo serviços 

regulares. 

Como complementaridade aos autocarros, o concelho é servido por uma série de praças de táxis, 

distribuídas estrategicamente pelo concelho, concentrando-se mais no centro da cidade da Ribeira Grande, 

servindo satisfatoriamente a população. 

Em alguns aglomerados não se verifica uma continuidade das vias, denominadas “Canadas”, finalizando 

em becos ou em caminhos de terra batida, que dão acesso às zonas de cultivo ou pastagens. 

3.1.2. Portos e varadouros 

No concelho da Ribeira Grande existem três portos, nomeadamente, o de Rabo de Peixe, o de Porto 

Formoso e o da Maia. Todos eles são classificados como portos de classe D, isto é, portos cuja função 

única é dedicarem-se às pescas. 
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Para além destes portos refere-se ainda o porto da Ribeirinha, que contudo, é apenas utilizado como refúgio 

ou porto secundário. 

O Porto de Rabo de Peixe foi alvo de obras a partir de 1997, dispondo de várias infraestruturas de apoio 

como um travel lift, novos acessos ao porto, casas de aprestos para pescadores, redes de abastecimento 

de energia e água, e ainda sistema de combate a incêndios. 

Na Tabela 11 encontram-se dados no que respeita à frota dos três portos acima referenciados. 

Tabela 11 – Frota dos portos do concelho 

Porto N.º embarcações 

Rabo de Peixe 82 

Porto Formoso 4 

Maia 2 

 

Das 82 embarcações registadas no porto de Rabo de Peixe, cerca de 54 têm mais de nove metros de 

comprimento. 

A lota de Rabo de Peixe está localizada no porto e possui leilão eletrónico e sistema informatizado. Fornece 

gelo às embarcações e a comerciantes locais tendo capacidade para 38 toneladas por dia. Transaciona 

sobretudo peixe das embarcações locais. É servida por câmaras frigoríficas com capacidade para três 

toneladas. 

3.1.3. Aeroporto e heliporto 

O concelho da Ribeira Grande não dispõe de aeroporto, sendo servido, tal como os restantes concelhos 

da ilha de São Miguel, pelo Aeroporto João Paulo II, da responsabilidade da ANA, Aeroportos de Portugal, 

S.A., no concelho de Ponta Delgada. 

O concelho não dispõe de heliporto, existindo contudo diversos locais onde, em condições excecionais, 

durante o dia e com boas condições atmosféricas, poderão operar helicópteros. Na ilha de São Miguel 

existem dois heliportos, no Comando Operacional dos Açores das Forças Armadas e no Hospital do Divino 

Espírito Santo, ambos no Concelho de Ponta Delgada e uma placa de aterragem na freguesia da Ribeira 

Quente, no concelho da Povoação. 
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3.1.4. Redes de telecomunicações 

A rede de telecomunicações de emergência da Região Autónoma dos Açores constitui o principal recurso 

de comunicação, uma vez que assegura a capacidade de, em tempo real, coordenar os meios e recursos 

ao dispor, de modo a maximizar a eficácia da ação concertada dos APC e OEA, em caso de acidente grave 

ou catástrofe6. 

Quanto à cobertura de telecomunicações civil, no concelho da Ribeira Grande, encontram-se distribuídas, 

pelo município, 13 antenas da operadora MEO, 2 antenas da operadora NOS, e 8 antenas da operadora 

Vodafone (sujeito a revisão anual). 

3.1.5. Sistema de abastecimento de água 

O sistema de abastecimento de água cobre a totalidade do município. As infraestruturas constituintes dos 

sistemas de abastecimentos de água são as captações de água superficiais e subterrâneas, postos de 

cloragem, estações de tratamento de água e reservatórios. Na Tabela 12 apresenta-se as infraestruturas 

associadas ao sistema de abastecimento de água existentes nas diversas freguesias do município da 

Ribeira Grande. 

  

                                                           

6 A Rede de Telecomunicações de Emergência da Região Autónoma dos Açores encontra-se em fase de remodelação à data de elaboração do 
presente plano. 
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Tabela 12 – Infraestruturas associadas aos sistemas de abastecimento de água 

Freguesias 
Captações 

superficiais 

Captações 

subterrâneas 

Pontos de 

cloragem 

Estações de 

tratamento de 

água 

Reservatórios  

Calhetas  0 0 1 0 1 

Pico da Pedra 0 0 2 0 1 

Vila de Rabo de 

Peixe 
0 0 5 0 5 

Santa Barbara  0 6 2 0 2 

Ribeira Seca 0 15 1 0 1 

Conceição 0 0 4 1 5 

Matriz 1 0 2 0 2 

Ribeirinha 1 4 1 1 1 

Porto Formoso 0 4 1 0 1 

São Brás 0 1 1 1 1 

Maia 0 3 4 0 4 

Lomba da Maia 0 7 2 0 2 

Fenais da Ajuda 0 7 2 0 2 

Lomba de São 

Pedro 
0 4 1 0 1 

 

3.1.6. Sistema de produção, armazenamento e distribuição de energia elétrica  

No que respeita à produção de energia elétrica na ilha de São Miguel, esta centra-se quase na sua 

totalidade na Ribeira Grande. A produção de energia elétrica no concelho iniciou-se em 1902, com a central 

Hidroelétrica do Salto do Cabrito, que foi a segunda central de produção de energia elétrica construída nos 

Açores. Foi também neste concelho que se construiu a primeira central geotérmica dos Açores, que iniciou 

a sua atividade em 1980. Desde então, a produção de energia elétrica com origem geotérmica tem vindo a 

afirmar-se como principal recurso energético endógeno da Região. 

No concelho da Ribeira Grande encontram-se instaladas quatro centrais de produção de energia, sendo 

elas: a Central Térmica do Caldeirão, Central Geotérmica do Pico Vermelho e Central Geotérmica da 

Ribeira Grande e a central Hidroelétrica do Salto do Cabrito. 
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3.1.7. Estabelecimentos abrangidos pela Diretiva SEVESO 

No município da Ribeira Grande localiza-se um estabelecimento abrangido pelo nível inferior de 

perigosidade, ou seja, infraestrutura industrial onde estão presentes substâncias perigosas, Tabela 13. 

Tabela 13 – Estabelecimento abrangido na diretiva SEVESO 

Estabelecimento Localização Nível de Perigosidade 

Pirotecnia Oleirense - Fogos de Artifício, Lda. Ribeira Grande (S. Miguel) Inferior 

 

3.1.8. Elementos estratégicos, vitais ou sensíveis para as operações de 

proteção civil e socorro 

No âmbito da caraterização das infraestruturas do território que, pela sua importância numa operação de 

proteção civil, poderão ser consideradas sensíveis e/ou indispensáveis para a prevenção, planeamento e 

socorro, é importante identificar as instalações dos agentes de proteção civil, na Tabela 14, e os 

equipamentos de utilização coletiva, na Tabela 15, entre outras, na Tabela 16. 

Neste sentido, apresenta-se a listagem das referidas infraestruturas, que devem ser consideradas nas 

atividades da proteção civil. 

Tabela 14 – Instalações de agentes de proteção civil e cruz vermelha portuguesa no município 

Entidade Quantidade 

Bombeiros 2 

PSP 3 

Autoridade marítima 0 

Forças armadas 0 

Centro de saúde e extensões de saúde 6 

Cruz Vermelha Portuguesa 1 
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Tabela 15 – Edifícios e locais de utilização coletiva  

Edifícios e locais de utilidade coletiva Quantidade 

Estabelecimentos de ensino (todos os níveis) 24 

Infraestruturas desportivas 31 

Hotelaria <10 

Casas do povo 8 

Santa Casa da Misericórdia  3 

Parques empresariais e de exposições 2 

Escuteiros/Escoteiros 7 

Parque de campismo 1 

Locais de culto7 36 

Cruz vermelha 1 

 

Tabela 16 – Outras infraestruturas 

Outras infraestruturas Quantidade 

Entidades de justiça 1 

Património cultural (museus) 5 

Armazéns de alimentos, mercadorias e feiras 3 

Restauração (mais significativos) 16 

Farmácias e centros de enfermagem 7 

 

3.2. Zonas de intervenção 

A resposta operacional desenvolve-se na área do município da Ribeira Grande, que pode conter Zonas de 

Intervenção (ZI). Em função das informações obtidas através das ações de reconhecimento e avaliação 

técnica e operacional, a delimitação geográfica inicial da ZI poderá ser alterada. 

A ZI divide-se em Zona de Sinistro (ZS), Zona de Apoio (ZA), Zona de Concentração e Reserva (ZCR), sob 

coordenação do COS, e Zona de Receção de Reforços (ZRR), de acordo com o presente na Figura 4.. 

                                                           

7 Deve ser tido em conta locais de culto das diversas religiões.  
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Zona de intervenção

Teatro de operações

Zona de 
sinistro

Zona de 
concentração e 

reserva

Zona de Apoio

Zona de 
receção de 

reforços

 

Figura 4 – Organização da zona de intervenção 

 

As ZCR são zonas junto ao TO, de configuração e amplitude variáveis, e adaptada às circunstâncias e 

condições do tipo de ocorrência, onde se localizam temporariamente meios e recursos disponíveis sem 

missão imediata atribuída e nas quais se mantém um sistema de apoio logístico e assistência pré-hospitalar 

às forças de intervenção. 

Nas ZCR podem ser consideradas diferentes áreas de acordo com o tipo e dimensão da ocorrência, 

nomeadamente:  

• Área de reserva – local ou locais onde se localizam os meios e recursos sem missão imediata 

atribuída e que constituem a reserva estratégica; 

• Área de reabastecimento – local ou locais onde se realizam as operações de reabastecimento de 

combustíveis, água, equipamentos, consumíveis e outros considerados necessários ao suporte 

da ocorrência;  

• Área de alimentação – local ou locais onde se procede à alimentação das forças e/ou preparação 

das refeições para distribuição aos meios em intervenção na ZS;  

• Área de descanso e higiene – local ou locais onde se asseguram as condições de descanso e 

higiene aos operacionais;  

• Área de apoio sanitário – local ou locais onde é instalado o apoio sanitário aos operacionais 

envolvidos na ocorrência;  
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• Área de manutenção – local ou locais onde se providência a manutenção dos equipamentos;  

• Área médica – local ou locais para instalação do PMA e/ou outras estruturas de assistência pré 

hospitalar no TO.  

As ZRR são zonas de controlo e apoio logístico, sem determinação de um TO específico, para onde se 

dirigem os meios de reforço e apoio logístico atribuídos. É nas ZRR que terá lugar a concentração dos 

recursos solicitados despachados para uma ZCR específica, e onde são transmitidas as orientações táticas 

necessárias. 

3.3. Mobilização e coordenação de meios 

3.3.1. Mobilização de meios 

A mobilização de meios será prioritariamente efetuada com recurso a meios públicos e ou privados 

existentes no município. 

Desta forma, aquando da ativação do PMEPCRG é fundamental a mobilização rápida, eficiente e 

ponderada de meios e recursos, de acordo com os seguintes critérios:  

• Utilizar os meios e recursos adequados ao objetivo, não excedendo o estritamente necessário;  

• Dar preferência à utilização de meios e recursos públicos sobre a utilização de meios e recursos 

privados;  

• Dar preferência à utilização de meios e recursos detidos por entidades com as quais tenha sido 

celebrado protocolo de utilização. 

 

Os meios e recursos pertencentes aos APC e aos OEA serão colocados à disposição dos PCO, que os 

afetarão de acordo com as necessidades. O inventário dos meios e recursos encontra-se no ponto 1 da 

Parte III do presente plano.  

Os pedidos de reforço de meios só são considerados válidos quando apresentados pela cadeia de comando 

municipal. Neste contexto, caberá ao SRPCBA a atribuição de meios de reforço regionais, tendo em conta 

critérios de proximidade, prontidão e disponibilidade, para fazer face às necessidades operacionais 

decorrentes do evento.  
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A mobilização e requisição de recursos e equipamentos deverá ser feita através do modelo de requisição 

constante no ponto 3.2 da Parte III do presente plano.  

O SMPC deve estar atento aos eventuais comunicados do SRPCBA, do grau de prontidão das unidades e 

meios mobilizáveis para a colaboração de proteção civil prevista. 

 

3.4. Notificação operacional 

No caso da ativação deste Plano, a informação pertinente será disseminada periodicamente a todas as 

entidades intervenientes pelos meios considerados mais apropriados (rede telefónica, correio eletrónico, 

mensagem escrita, entre outros) face à natureza da ocorrência, de acordo com Tabela 17. 

Tabela 17 – Mecanismos de notificação consoante o tipo de risco 

 Rede 

telefónica 

Correio 

eletrónico 
SMS Rádio 

Comunicados 

(site CMRG) 

Precipitação intensa  X X X X X 

Ciclones e tempestades X X X X X 

Cheias e inundações X X X X X 

Galgamentos costeiros  X X X X X 

Sismos X X X X X 

Tsunamis X X X X X 

Atividade vulcânica X X X X X 

Movimentos de massa em 

vertentes 
X X X X X 

Erosão costeira  X X X X X 

Colapso de cavidades 

subterrâneas naturais 
X X X X X 

Acidentes graves de tráfego 

rodoviário  
X X X X X 

Acidentes graves de tráfego 

marítimo  
X X X X X 

Acidentes graves de tráfego aéreo  X X X X X 
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Acidente no transporte de 

mercadorias perigosas  
X X X X X 

Colapso de túneis, pontes e outras 

infraestruturas 
X X X X X 

Rutura de barragens  X X X X X 

Acidentes em parques industriais  X X X X X 

Acidentes em indústrias 

pirotécnicas e de explosivos  
X X X X X 

Acidentes em estabelecimentos 

SEVESO 
X X X X X 

Acidentes em instalações de 

combustível  
X X X X X 

Acidentes em poços e condutas do 

sistema geotérmico 
X X X X X 

Incêndio em edifícios  X X X X X 

Colapso de estruturas  X X X X X 

Incêndios florestais  X X X X X 

Acidentes de poluição  X X X X X 

 

4. Áreas de intervenção 

4.1. Gestão administrativa e financeira 

Em situações de iminência e/ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, a resposta à emergência requer 

a utilização de meios e recursos cujas disponibilidades existentes na CMRG podem não ser suficientes 

pelo que, se encontra prevista a necessidade de recorrer a meios e recursos pertencentes a entidades 

públicas e privadas, de forma a aumentar o nível de prevenção contra acidentes graves e/ou catástrofes, 

ou em caso de ocorrência, atenuar os seus efeitos. 

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

coordenação quanto às atividades de gestão administrativa e financeira, inerentes à mobilização, 

requisição e utilização dos meios e recursos utilizados aquando da ativação do PMEPCRG. 
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Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• Câmara Municipal da Ribeira Grande  • Corpo Nacional de Escutas e Associação de 

Escoteiros de Portugal 

• Cruz Vermelha Portuguesa 

• EDA, Eletricidade dos Açores, S.A. 

• Empresas de construção civil 

• Empresas de transporte rodoviário 

• Empresa de venda de combustíveis 

• Farmácias  

• Juntas de freguesia 

• Centro de Saúde da Ribeira Grande/Posto de Saúde 

Missão 

Identificar os procedimentos e instruções a prosseguir, centradas nas atividades de gestão (administrativa e 

financeira), para a mobilização, requisição e utilização de meios e recursos, quando da ativação do plano. 

Prioridade de ação 

• Assegurar as atividades de gestão administrativa e financeira, inerentes à mobilização, requisição e 

utilização dos meios e recursos necessários à intervenção; 

• Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos; 

• Garantir a permanente atualização do inventário de meios e recursos; 

• Manter atualizada a informação sobre os fornecedores, seus contratos e disponibilidades; 

• Elaborar acordos de fornecimento e aluguer de recursos e equipamentos; 

• Elaborar requisições relativas às aquisições de bens e serviços para apoio às operações; 

• Administrar e orientar os tempos de utilização de recursos e equipamentos; 

• Gerir os processos de seguros; 

• Identificar modos de contacto com fornecedores, privados ou públicos, de bens, serviços e equipamentos 

necessários às operações de emergência de proteção civil; 

• Definir e implementar os processos de identificação e credenciação do pessoal ligado às operações de 

socorro. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação 

Diretor do Plano

CMPC

Contacta Entidades Públicas

Contactar APC e OEA

Contacta Entidades Privadas

Disponibilidade 
de meios?

Disponibilidade 
de meios?

Disponibilidade 
de meios?

Não

Não

Aquisição/empréstimo de 
meios/recursos

Pedido de meios a nível 
Regional

Sim

Sim

Sim

Não

 

Figura 5 – Fluxograma de procedimentos e instruções de coordenação da área de administração de meios e recursos 

Instruções específicas  

Gestão de Pessoal 

• A CMRG nomeia e remunera o pessoal pertencente aos seus quadros; 

• O pessoal integrado nas operações de proteção civil pertencente a APC, OEA é remunerado pela 

respetiva entidade empregadora; 

• O pessoal voluntário pertencente aos BVRG e OEA não é remunerado, mas é-lhes fornecida 

alimentação nos dias que prestam serviço; 
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• O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite, a título benévolo, deverá apresentar-se nos locais de 

recrutamento de voluntários, designadamente nas Juntas de Freguesia ou no Quartel da AHBVRG, se 

outros locais não forem divulgados; 

• Ao pessoal voluntário, devidamente integrado, deverá ser-lhes fornecida alimentação nos dias que 

prestam serviço. 

Gestão de Meios 

• Os responsáveis por cada uma das áreas de intervenção devem inventariar os meios e recursos 

indispensáveis ao comprimento das missões, e à articulação com as restantes entidades, executando 

as tarefas que lhes estão atribuídas neste plano; 

• Os meios e recursos a usar durante a fase de emergência e reabilitação serão prioritariamente os 

indicados no PMEPCRG; 

• Os meios e recursos pertencentes aos APC, aos OEA serão colocados à disposição do Diretor do Plano, 

que os afetará de acordo com as necessidades; 

• O Diretor do Plano e o COS são autónomos na gestão de meios existentes, assim como na gestão de 

meios de reforço que lhe forem atribuídos; 

• O emprego dos meios e recursos são, em primeiro lugar, os públicos, seguidos pelos detidos por 

entidades com as quais tenham sido celebrados protocolos, e por último, os das entidades privadas sem 

contratos prévios; 

• Os pedidos de reforço de meios só são considerados válidos quando apresentados pela respetiva cadeia 

de comando; 

• A gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos previstos no PMEPCRG é da 

responsabilidade do SMPC. 

No ponto 2 da Parte III do presente Plano encontram-se identificados os contactos de fornecedores, públicos e 

privados, de equipamentos, artigos e materiais necessários à operação de emergência de proteção civil. 

Gestão Financeira 

• A liquidação das despesas será efetuada pela CMRG/SMPC, segundo as Normas de Contabilidade 

Pública; 

• Os APC e as diversas entidades intervenientes são responsáveis pelas despesas efetuadas nas 

operações de proteção civil, as quais poderão ser reembolsadas ou comparticipadas de acordo com o 

disposto na legislação em vigor; 
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• As despesas de manutenção e reparação de material são encargos da respetiva entidade. No caso de 

existirem despesas extraordinárias, estas serão liquidadas pelo SMPC, através de verbas destinadas 

para o efeito da Conta Especial de Emergência ou outra designada, após analisar individualmente cada 

processo; 

• No caso de uma determinada área do município ser declarada em Situação de Calamidade os auxílios 

serão concedidos de acordo com a legislação em vigor; 

• Os subsídios e donativos recebidos em dinheiro, com destino às operações de emergência, são 

administrados pelo SMPC através da Conta Especial de Emergência ou outra designada; 

• A alimentação, abrigo provisório, e agasalho das populações evacuadas serão da responsabilidade do 

SMPC através de verbas disponibilizadas superiormente para o efeito. 

 

4.2. Reconhecimento e avaliação 

4.2.1. Equipas de Avaliação Técnica  

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• Divisão de Ambiente, Serviços e Equipamentos 

Municipais. 

• EDA, Eletricidade dos Açores, S.A. 

• Empresas de Construção Civil 

• Juntas de freguesias 

Missão 

De modo a tornar mais eficaz e eficiente a resposta e apoio às forças de intervenção presentes, as equipas de 

avaliação técnica (EAT) deslocam-se ao local do evento em causa, e recolhem informação específica sobre a 

operacionalidade de estruturas. 

Prioridade de ação 

• Percorrer as ZS; 

• Recolher informações específicas sobre a operacionalidade de estruturas; 

• Elaborar relatórios imediatos de situação. 

Instruções específicas  

• As EAT reconhecem e avaliam a estabilidade e operacionalidade de estruturas, comunicações e rede, 

tendo em vista o desenvolvimento das operações, a segurança do pessoal e das populações, e o 

restabelecimento das condições mínimas de vida 
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• As EAT elaboram relatórios (de acordo com o modelo constante em III-3) que, em regra, deverão ser 

por escrito, podendo, excecionalmente, serem verbais e passado a escrito no mais curto espaço de 

tempo possível. 

Composição e equipamentos 

• Cada EAT é constituída por 2 elementos a designar (mínimo), de acordo com a missão específica que 

lhe for atribuída;  

• Inicialmente encontram-se planeadas ao nível municipal, no mínimo, uma EAT terrestre; 

• O chefe da EAT é um elemento da Divisão de Ambiente, Serviços e Equipamentos Municipais;  

• Por forma a garantir o cumprimento da sua missão, as EAT deverão ser dotadas de:  

- Meios de transporte com capacidade tática (preferencialmente);  

- Equipamento de comunicações rádio e móvel;  

- Equipamento de Proteção Individual (EPI);  

- Kit de alimentação e primeiros socorros;  

- Equipamento informático (computador ou Tablet);  

- Equipamento fotográfico;  

- Equipamento de georreferenciação;  

- Equipamento diverso (exemplo: cordas, tintas ou latas de spray para marcar o edificado ou estrutura); 

- Cartografia.  

• As EAT são acionadas à ordem do PCO, que trata a informação recebida pelas equipas.  

 

4.3. Logística 

A área de intervenção logística estabelece os meios e os procedimentos, bem como as responsabilidades 

dos serviços, APC e OEA, quanto às atividades de administração e logística, destinadas a apoiar as forças 

de intervenção, e proporcionar as condições mínimas de alimentação e agasalho, às vítimas de acidente 

grave ou catástrofe. 
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4.3.1. Apoio logístico às forças de intervenção 

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• Câmara Municipal da Ribeira Grande • BVRG 

• CMRG/SMPC  

• Corpo Nacional de Escutas e Associação de 

Escoteiros de Portugal 

• Cruz Vermelha Portuguesa 

• Empresas de transportes rodoviários 

• Empresas de venda de combustíveis 

• Escolas 

• Forças Armadas 

• IPSS 

• ISSA 

• Juntas de freguesia 

• Paróquias e representantes de outras religiões  

• PSP 

Missão 

De modo a tornar mais eficaz e eficiente a resposta e apoio às forças de intervenção presentes, deverão criar-se 

mecanismos, procedimentos e instruções de coordenação, no apoio à operação, bem como proceder à 

identificação das responsabilidades dos intervenientes no Teatro de Operações. 

Prioridade de ação 

• Apoiar as forças de intervenção, com os recursos e equipamentos necessários à prossecução das 

missões de socorro, salvamento e assistência; 

• Assegurar as necessidades logísticas das forças de intervenção, nomeadamente, quanto à alimentação, 

combustível, transporte, material sanitário, material de mortuária, e outros artigos essenciais ao decorrer 

das missões de socorro, salvamento e assistência; 

• Garantir a gestão de armazéns de emergência, e a entrega de bens e mercadorias necessárias; 

• Prever a confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido nas ações de socorro; 

• Organizar a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha para assistência à 

emergência; 
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• Assegurar a disponibilização de meios e recursos para a desobstrução de vias de comunicação e 

itinerários de socorro, para as operações de demolição e escoramento de edifícios, e para a drenagem 

e escoamento de águas; 

• Promover a manutenção, reparação e abastecimento de viaturas essenciais à condução das operações 

de emergência, assim como de outros equipamentos; 

• Apoiar as entidades respetivas na realização das redes e serviços essenciais: energia elétrica, gás, 

água, telefones e saneamento básico. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação 

Diretor do Plano

CMPC

Contactar com APC e OEA

Disponibilidade 
de meios?

Pedido de meios

Pedido de meios a nível de 
outros Municípios (na Ilha de 

São Miguel) 
NãoSim

Envio de meios para o 
Teatro de Operações

 

Figura 6 – Fluxograma de procedimentos e instruções de coordenação do apoio logístico às forças de intervenção 

Instruções Específicas 

Alimentação 

• A alimentação do pessoal dos APC e OEA intervenientes nas operações de socorro estarão a cargo 

destas; 

• A alimentação do pessoal voluntário, sempre que possível, é encargo do SMPC; 
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• Os componentes para a confeção de refeições são adquiridos pelo SMPC, e preparados por OEA, sendo 

a distribuição a encargo do SMPC; 

• Em substituição de refeições confecionadas, pode ser distribuída uma ração de combate, a adquirir ao 

Exército; 

• Nas operações de socorro, cuja duração ultrapasse as 24 horas, a alimentação de todo ou parte do 

pessoal (APC, OEA, CMPC), pode ser centralizada e coordenada pelo SMPC; 

• As refeições quentes são distribuídas após o primeiro dia de intervenção. A sua confeção e distribuição, 

sempre que possível, deverão ser realizadas pelo Exército. Em alternativa, a alimentação pode ser 

confecionada em cantinas de estabelecimentos de ensino, ou em restaurantes, sendo a sua distribuição 

da responsabilidade do SMPC. 

Combustíveis  

O reabastecimento das viaturas dos APC e os OEA intervenientes nas operações de socorro deve realizar-se 

segundo as normas seguidamente estabelecidas: 

• Por motivos de celeridade as viaturas acima referidas poderão ser reabastecidas nos postos de 

combustíveis, através de guias de fornecimento; 

• Em alternativa, o reabastecimento das viaturas poderá realizar-se através de autotanque de combustível 

ou de viatura acoplada com depósito de combustível; 

• O autotanque pode ser solicitado às empresas abastecedoras de combustível; 

• As viaturas acopladas com depósito podem ser requisitadas a empresas de construção civil. O 

abastecimento dos depósitos realiza-se nos postos de combustíveis, através de guias de fornecimento; 

• As guias de fornecimento serão liquidadas posteriormente, pelo SMPC, através da sua Conta Especial 

de Emergência ou por verbas designadas para o efeito. 

Manutenção e reparação de viaturas e equipamentos  

• As despesas de manutenção e reparação de viaturas e equipamentos são encargo dos APC, OEA a 

quem pertencem o material. No caso de haver despesas extraordinárias, estas serão liquidadas pelo 

SMPC, através de verbas destinadas para o efeito ou da sua Conta Especial de Emergência. 

Transporte  

• As necessidades de transporte de pessoal e de material das forças de intervenção devem ser 

apresentadas ao COS, que as deve procurar suprimir com os meios existentes no TO; 

• Quando os meios existentes no TO são insuficientes para a satisfação das necessidades acima 

referidas, o COS solícita ao Diretor do Plano o reforço de meios, os quais são obtidos preferencialmente 

junto das empresas com as quais se tenha protocolos. 
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Material sanitário   

• O material sanitário necessário às operações de socorro realizadas, nomeadamente, pelos Bombeiros, 

Centro de Saúde e Exército, são fornecidos pelas respetivas cadeias de reabastecimento; 

• Em caso de rotura de abastecimento, o Diretor do Plano deve diligenciar, junto das autoridades regionais 

de saúde, a reposição de stocks. 

Evacuação e tratamento hospitalar  

• Será utilizada a estrutura hospitalar existente na área do município, podendo ser reforçada por Hospitais 

de Campanha ou Postos de Socorros, montados por forças provenientes do exterior. 

Material de mortuária  

• Os sacos para recolha de cadáveres são obtidos junto dos BVRG e do SRPCBA; 

• Considera-se a morgue do Centro de Saúde. Na eventualidade do número de vítimas ser elevado pode 

ser equacionada a utilização dos armazéns da CMRG, no Parque Industrial, ou a instalação num 

pavilhão pré-fabricado. 

Identificação de pessoas e viaturas 

• A identificação de pessoas e viaturas é requerida para o controlo de acessos; 

• Consideram-se naturalmente identificados as pessoas uniformizadas ou envergando coletes ou 

agasalhos com a inscrição proteção civil; 

• Consideram-se naturalmente identificadas as viaturas dos APC e a das entidades e organismos 

detentoras de logótipos identificativos; 

• O SMPC deve providenciar a obtenção de coletes para a identificação dos elementos do respetivo 

serviço (CMPC e voluntários); 

• As viaturas requisitadas devem ostentar um dístico (Mod.007.PMEPCRG) com autorização de circulação 

no pára-brisas, a elaborar pelo SMPC.  
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4.3.2. Apoio logístico às populações 

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• Câmara Municipal da Ribeira Grande • BVRG 

• Casas do povo 

• Corpo Nacional de Escutas e Associação de 

Escoteiros de Portugal 

• Cruz Vermelha Portuguesa 

• Escolas 

• Forças Armadas 

• IPSS 

• ISSA 

• Juntas de freguesia 

• Paróquias e representantes de outras religiões 

• PSP 

Missão 

De modo a tornar mais eficaz e eficiente a resposta e apoio à população afetada, deverão criar-se mecanismos, 

procedimentos e instruções de coordenação no apoio à operação, bem como proceder à identificação das 

responsabilidades dos intervenientes no TO. 

Prioridade de ação 

• Garantir a prestação de apoio social de emergência; 

• Garantir a receção, registo, pesquisa, diagnóstico de necessidades, assistência individual a evacuados, 

e a vítimas assistidas e com necessidade de continuidade de acompanhamento; 

• Mobilizar reservas alimentares, e garantir a receção e gestão de bens essenciais (alimentos, agasalhos, 

roupas), que sejam entregues nas(os) Zonas de Concentração e Alojamento das Populações 

(ZCAP)/Campo de Desalojados (CD), para apoio a vítimas e evacuados;  

• Mobilizar equipas de apoio social, para acompanhamento dos grupos mais vulneráveis e de maior risco; 

• Receber, enquadrar e coordenar os voluntários, individuais ou de serviços públicos e privados, 

especializados ou não, destinados a colaborar na situação de emergência; 

• Garantir a distribuição de água e de energia às(aos) ZCAP/CD. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação 

Diretor do Plano

CMPC

Montagem de 
ZCAP?

Não são necessárias ZCAPNãoSim

É uma 
estrutura física 

existente?
Não

Montagem de estrutura 
móvel 

(tendas de campanha)

Sim

Instalação das 
pessoas

Gestão das ZCAP

Apoio às ZCAP

Efetuar inspeção a 
estrutura

 

Figura 7 – Fluxograma de procedimentos e instruções de coordenação do apoio logístico à população 

Instruções Específicas 

Zonas de concentração local e abrigos temporários  

• Os locais de acolhimento da população deslocada, ZCAP, e os abrigos temporários ativados pela CMPC 

constituem os locais onde se procede ao apoio da população afetada; 
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• A PSP garante a segurança da população presente nas ZCAP ou nos abrigos temporários; 

• Sempre que alguém dê entrada numa ZCAP é necessário efetuar o registo (Mod.008.PMEPCRG). O 

registo pressupõe a recolha da seguinte informação: nome, idade, morada anterior e necessidades 

especiais. O SMPC assegura a constituição de equipas técnicas para receção, atendimento e 

encaminhamento da população nas ZCAP; 

• As ZCAP deverão apresentar todas as condições mínimas de apoio (balneários, instalações sanitárias 

e locais amplos para a distribuição de colchões), bons acessos e parqueamento; 

• Sempre que necessário poderá proceder-se à montagem de tendas de campanha, recorrendo-se para 

tal à Cruz Vermelha Portuguesa e ao Exército; 

• Garantir o fornecimento de eletricidade à ZCAP, devendo ser dotados de um gerador de emergência 

para o caso de falha da energia elétrica. 

Alimentação e água potável  

• A satisfação das necessidades de alimentação e água potável da população deslocada ficará a cargo 

do SMPC; 

• A distribuição de água potável, pela população do município, que não tem acesso à água da rede pública 

deverá ser efetuada recorrendo a camiões cisterna dos bombeiros, e aos depósitos de água existentes 

no município; 

• Deverão ser consideradas como principais infraestruturas de apoio as cantinas e instalações públicas. 

Em caso de necessidade deverá recorrer-se a restaurantes. 

Agasalhos  

• A distribuição de agasalhos pela população deslocada será responsabilidade do SMPC. 

Transporte 

• O transporte da população para as ZCAP será da responsabilidade do SMPC, o qual deverá recorrer 

aos meios próprios e aos dos APC; 

• Caso seja necessário, o SMPC deverá recorrer ao aluguer de viaturas privadas, para garantir o 

transporte da população afetada, para as ZCAP. 
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Material sanitário  

• A distribuição de material sanitário pela população deslocada ficará a cargo da CMRG, a qual poderá 

recorrer aos OEA para esta tarefa; 

• A CMRG deverá recorrer, numa primeira fase, aos seus meios disponíveis e aos seus fornecedores para 

este tipo de bem; 

• Em caso de necessidade, a CMRG deverá recorrer a superfícies comerciais para se abastecer neste 

tipo de bem, ficando a mesma responsável por suportar os custos associados; 

• Em caso de necessidade de instalações sanitárias adicionais, a CMPC deverá recorrer a sanitários 

portáteis. 

 

4.4. Comunicações 

É fundamental, na fase de emergência, ter uma ideia concreta da situação real vivida no terreno, de forma 

a se poder enviar rapidamente os meios e recursos necessários para o restabelecimento das normais 

condições de vida da população. Deste modo, torna-se necessário proceder à inspeção dos locais afetados 

e transmitir rapidamente informações para a CMPC, de forma precisa, coerente e concisa, recorrendo para 

tal ao sistema de comunicações existente no município. 

Em situação de emergência, e consequente ativação do PMEPCRG, é imprescindível que a CMPC, o 

SMPC e os APC disponham de sistema de comunicação operacionais e eficazes, que lhes permitam 

coordenar esforços. 

Para efeitos do presente Plano designa-se por sistema de comunicações operacionais de proteção civil o 

conjunto de meios, procedimentos, frequências, indicativos de chamada, e endereços dos intervenientes 

previstos no PMEPCRG. 

Na Tabela 18 encontram-se listados os canais de rádio disponíveis para as comunicações. 
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Tabela 18 – Listagem de canais 

Canal atual Canal Novo Utilizadores 

SRPCBA S. Miguel 90 REGIÃO (dae) 

SRPCBA S. Miguel SUL 90 SUL REGIÃO (dae) 

REG 2 91 (Nordeste) REGIÃO (centrais) 

NORDESTE SUL 91 SUL REGIÃO (centrais) 

Povoação 20 PDEL/VFRA 

Povoação SUL 20 SUL PDEL/VFRA 

Vila Franca 21 POVO/RGRA/NORD 

Vila Franca SUL 21 SUL POVO/RGRA/NORD 

Ponta Delgada 22 SPARE 

Ponta Delgada SUL 22 SUL SPARE 

Ribeira Grande 23 SPARE 

Ribeira Grande SUL 23 SUL SPARE 

 

Os meios do sistema de comunicações operacionais de proteção civil são os indicados na Figura 8. 

Meios de comunicação

Rede de comunicações 
públicas

Rede rádio

 

Figura 8 – Fluxograma de meios do sistema de comunicações operacionais de proteção civil 
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As comunicações entre SMPC, CMPC e os BVRG será sempre efetuada via rádio, podendo na 

eventualidade de uma avaria a comunicação ser efetuada via telefónica entre as entidades mencionadas. 

Existe no concelho viatura UCT01 com telefone satélite (códigos de acesso da responsabilidade do 

inspetor-coordenador). 

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• Câmara Municipal da Ribeira Grande • BVRG 

• CMRG/SMPC  

• Forças Armadas 

• Operadores de rede fixa e móvel 

• Organizações de Radioamadores 

• Órgãos de comunicação social  

• PSP 

• SRPCBA 

Missão 

O sistema de comunicações de proteção civil deverá permitir estabelecer ligações entre todos os intervenientes 

com ação direta no plano assegurando uma interligação operacional eficaz, independentemente de cada um 

deles poder utilizar as redes e meios próprios de comunicação. 

Prioridade de ação 

• Estabelecer um plano de comunicações que permita a troca de informação entre todas as entidades 

intervenientes e, consequentemente, o efetivo exercício das funções de comando, controlo e 

coordenação da operação; 

• Auxiliar nas ações de operacionalização dos meios de comunicação; 

• Mobilizar e coordenar as ações das associações de radioamadores; 

• Manter um registo atualizado do estado das comunicações e dos constrangimentos existentes 

(Mod.010.PMEPCRG). 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação 

Diretor do Plano

OEA

Serviços de Proteção 
Civil de municípios 

adjacentes

Zona de 
sinistro

TO

Comandante Operacional de 
Socorro

PCO

APC

CMPC

SRPCBA

Coordenador Municipal de 
Proteção Civil

 

Figura 9 – Fluxograma de procedimentos e instruções de coordenação de comunicações 

Instruções Específicas 

• O sistema de comunicações tem por base os meios dos diferentes APC e OEA, cabendo a cada um 

daqueles assegurar as comunicações entre os elementos que os constituem; 

• Imediatamente após a ocorrência de acidente grave ou catástrofe, devem ser efetuados testes de 

comunicações em todos os sistemas, e com todas as entidades intervenientes, de modo a coloca-las 

por um lado, imediatamente em estado de prontidão, e por outro, para avaliar constrangimentos; 

• Os elementos que se apresentem na CMPC estabelecerão contacto com as organizações a que 

pertencem, por canais próprios, ou através dos meios disponíveis nas instalações designadas para a 

reunião da CMPC; 

• O SRPCBA e a CMPC encontram-se permanentemente em contacto entre si. Em caso de necessidade 

o SRPCBA apoiará as comunicações entre as entidades intervenientes nas ações de emergência; 

• Compete ao COS estabelecer o plano de comunicações para o TO. O Posto de Comando Operacional 

mantém-se em contacto permanente com a CMPC. A ligação do PCO com a CMPC será feita via 

Coordenador Municipal de Proteção Civil ou, em alternativa, via Presidente da Câmara; 
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• No PCO, as ligações entre diferentes entidades poderão ser garantidas através de oficiais de ligação 

(metodologia que permitirá mitigar as dificuldades de comunicação entre os sistemas privados de 

radiocomunicações das várias entidades); 

• As entidades com meios próprios deverão disponibilizar meios de comunicação portáteis às entidades 

previstas no PMEPCRG que mostrem ter dificuldades ao nível das comunicações; 

• O fluxo de informação necessário à ação articulada das várias entidades intervenientes nas ações de 

socorro (fora dos TO) será assegurado pelos representantes presentes na CMPC; 

• No caso de se verificar a necessidade de se evacuarem locais, e proceder ao realojamento da população 

afetada em ZCAP, as comunicações poderão ser efetuadas através do serviço telefónico (fixo e/ou 

móvel) ou, caso se considere ser mais útil ou aquelas infraestruturas se encontrem danificadas, 

recorrendo à rede das forças de segurança destacadas para esses locais (equipamento rádio móvel); 

• Os operadores das redes comerciais, fixa e móvel, deverão disponibilizar um relatório de situação onde 

conste eventuais áreas de cobertura afetada, nível de saturação e tempos de reposição. Deverão ainda 

estar preparados para assegurar o restabelecimento e o reforço das comunicações telefónicas, garantir 

prioridades de acesso aos endereços correspondentes a serviços e entidades essenciais, e colaborar 

na redução/eliminação do tráfego existente na(s) zona(s) de sinistro; 

• Os operadores das redes comerciais, fixa e móvel, caso necessitem de equipamentos de apoio, para o 

rápido restabelecimento das infraestruturas afetadas, consideradas críticas para as operações de 

socorro, deverão indicá-lo à CMPC, de modo a que esta possa desencadear os procedimentos 

necessários para a mobilização dos mesmos; 

• Em situações de acidente grave ou catástrofe, onde se verifique o dano ou destruição de importantes 

infraestruturas de apoio às comunicações, correndo-se o risco da troca de informações entre os 

elementos constituintes da CMPC, se processar deficientemente, comprometendo a indispensável 

cadeia de comando, dever-se-á recorrer a meios provenientes de entidades privadas, tais como, 

radioamadores, rádios locais e/ou estabelecimentos comerciais especializados em equipamentos de 

comunicação, de forma a reforçar a rede existente ou substituindo as inoperacionais; 

• O pedido de auxílio, a radioamadores licenciados, poderá ser feito via telefónica ou presencial, ou 

através de comunicados emitidos pelos principais órgãos de comunicação, do qual se destacam os 

rádios locais; 

• Em caso de colapso parcial ou total de infraestruturas de comunicação, o Comandante dos Bombeiros 

Voluntários da Ribeira Grande deverá recorrer ao seu equipamento de telefone por satélite; 
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• Em caso de manifesta necessidade, a CMPC poderá recorrer a bolsa de voluntariado para serviço de 

estafeta, a utilizar como ligação. 

No Anexo 4 estão presentes as expressões de comunicações rádio, alfabeto fonético, e modo de 

transmissão de horas via rádio. 

 

4.5. Informação pública 

A população deve estar informada e deve ter conhecimento de um conjunto de informações pertinentes, 

capazes de minimizar e mitigar as consequências dos impactos decorrentes da manifestação das diversas 

tipologias de risco. Só mantendo a população corretamente informada podemos efetivar a premissa de que 

cada um possa ser o primeiro APC a atuar nas ações de socorro. 

Após o acionamento do PMEPCRG, o SMPC em articulação com a CMPC, desencadeará todos os 

mecanismos de informação pública no sentido de serem difundidas informações relativas ao evoluir da 

situação, e às instruções referentes às medidas a adotar pelas populações. 

Assim, o assessor de imprensa estabelece permanente ligação com os OCS, de acordo com o estabelecido 

pelo SMPC e pelo Diretor do Plano ou pela CMPC, providenciando todas as informações fundamentais, 

que, importam transmitir à população, de modo a que as mesmas sejam emitidas em tempo útil, 

nomeadamente, avisos, comunicados, notas de imprensa, e outras formas de difusão de informação. 

Nos contactos a efetuar com os OCS, a informação a difundir passa designadamente por: 

• Ponto de situação; 

• Ações em curso para o socorro e assistência às populações; 

• Áreas de acesso restrito; 

• Medidas de autoproteção; 

• Locais de reunião, acolhimento provisórios ou assistência; 

• Número de telefone e locais de contacto para informações; 

• Número de telefone e locais de contacto para recebimento de donativos e serviço voluntário; 

• Instruções para o regresso de populações evacuadas. 
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O aviso e a informação pública podem ser desencadeados, através da utilização dos seguintes meios, em 

separado ou em simultâneo: 

• Emissão da rádio do município, onde serão divulgados os comunicados e instruções adequadas 

à situação; 

• Pessoalmente, através dos membros das unidades de proteção civil ou outros voluntários 

identificados. 

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• Diretor do CMPC • Assessor de imprensa 

• BVRG 

• CMRG/SMPC  

• Cruz Vermelha Portuguesa 

• Juntas de Freguesia 

• Órgãos de Comunicação Social 

• PSP 

• Radioamadores 

Prioridade de ação 

• Assegurar a divulgação à população da informação disponível, incluindo números de telefone de 

emergência, indicação de pontos de reunião ou ZCAP, listas de desaparecidos, mortos e feridos, locais 

de acesso interdito ou restrito, e outras instruções consideradas necessárias; 

• Assegurar o aviso e informação permanentes da população, de modo a que este possa adotar as 

instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais convenientes; 

• Divulgar informação à população sobre locais de receção de donativos, locais de recolha de sangue, 

locais para inscrição para serviços voluntários, e instruções para regresso de populações evacuadas; 

• Organizar e manter atualizadas lista de contactos dos órgãos de comunicação social; 

• Organizar visitas dos órgãos de comunicação social aos teatros de operações garantindo a sua receção 

e acompanhamento; 

• Preparar os comunicados considerados necessários; 



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DA PROTEÇÃO CIVIL 

Câmara Municipal da Ribeira Grande 
 

Parte II – Execução 
 

58  

 

Edição: 01 

Revisão: 00 

Data: Dezembro 2015 
 

• Promover e garantir a articulação comos órgãos de comunicação social, determinando a divulgação de 

comunicados ou outra informação necessária, através de briefings periódicos e conferências de 

imprensa. 

Missão 

Identificar com clareza e rigor os principais meios e procedimentos no modo como se processarão os avisos e a 

informação à população durante a ocorrência em causa, facilitando a compreensão e adoção das instruções das 

autoridades e as ações de autoproteção a desenvolver. 
 

Procedimentos e Instruções de Coordenação 

Presidente da CMRG

SMPC

Órgãos de comunicação 
Social 

Assessor de imprensa da 
CMRG

Forças de Intervenção Alarme

População

Zona de 
sinistro

Desloca-se

Alerta
Difunde comunicações 

e instruções

 

Figura 10 – Fluxograma de procedimentos e instruções de coordenação da gestão da informação  

Instruções Específicas  

• Os meios a utilizar, para a divulgação de informação, serão os órgãos de comunicação social (rádios, 

televisão e imprensa escrita), página da Internet, e linhas telefónicas da Câmara Municipal, designadas 

para o efeito e por via pessoal (APC, SMPC, Juntas de Freguesia e OEA); 

• As forças de segurança que atuam no município informam a população, presente nas áreas sob sua 

jurisdição, sobre: os locais para onde se deverão deslocar; as áreas interditas, e os procedimentos a 

adotar para facilitar as ações de socorro e salvamento em curso; 

• A periodicidade das conferências de imprensa será definida pelo Diretor do Plano, não devendo, ser 

superior a 24 horas; 
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• As conferências de imprensa deverão ser realizadas no local da reunião da CMPC de modo a que o 

Diretor do PMEPCRG não tenha que se deslocar propositadamente para o efeito; 

• A periodicidade dos comunicados será definida pelo Diretor do Plano, devendo ser igual ou superior a 

uma hora e inferior a quatro (mesmo que não se tenham verificado alterações relativamente ao evoluir 

da situação); 

• Para além de comunicados a distribuir pela comunicação social, a CMRG, através do assessor de 

imprensa, deverá disponibilizar uma linha telefónica para prestar esclarecimentos à população; e colocar 

informação na sua página da Internet (informação útil à população e aos OCS). Este serviço terá, como 

finalidade informar, se a pessoa procurada consta dos registos de população alojada em Zonas de 

Concentração Local (ZCL) e em abrigos temporários, e indicar as ações de autoproteção e de 

colaboração com os APC a adotar; 

• A CMPC encontra-se em permanente ligação com a Autoridade de Saúde do município, de modo a obter 

e centralizar toda a informação relativa à identificação e localização de feridos, promovendo os contactos 

entre familiares;  

• A CMPC encontra-se em permanente ligação com o(s) elemento(s) responsável(eis) pela(s) ZCL, de 

modo a compilar informação relativa à identificação das pessoas que foram deslocadas para aquelas 

instalações; 

• Os APC que atuam no município poderão igualmente divulgar informação à população recorrendo aos 

meios próprios; 

• As entidades de apoio (IPMA, LREC, ANAC, SRPCBA) disponibilizam informação de carácter técnico 

considerada útil pelo Diretor do Plano, na preparação da informação a divulgar à população.  

 

4.6. Confinamento e/ou evacuação 

A ocorrência ou iminência de acidentes graves ou catástrofes poderá levar à necessidade de se proceder 

ao confinamento/evacuação de determinadas zonas. 

A evacuação das populações pode ser: de uma área, localidade ou edifício. Existem a nível operacional 

dois níveis de evacuação: 

• Evacuação primária – corresponde à retirada imediata da população da zona de risco para um 

local de segurança nas imediações (ZCL). 



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DA PROTEÇÃO CIVIL 

Câmara Municipal da Ribeira Grande 
 

Parte II – Execução 
 

60  

 

Edição: 01 

Revisão: 00 

Data: Dezembro 2015 
 

• Evacuação secundária – compreende a movimentação da população afetada do local de 

segurança para as ZCAP, onde será realizada uma primeira triagem, com vista a garantir as 

necessidades básicas das mesmas. 

A ordem de confinamento/evacuação é proposta pela CMPC na iminência de ocorrência ou pelo COS, na 

ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, com base na avaliação da situação. 

O regresso das populações deve ser controlado pelas Forças de Segurança, tendo em vista a manutenção 

das condições de tráfego e de segurança. 

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• Forças de segurança • Autoridade Marítima 

• Autoridade Nacional de Aviação Civil 

• BVRG 

• Corpo Nacional de Escutas e Associação de 

Escoteiros de Portugal 

• Cruz Vermelha Portuguesa 

• Empresa de transporte rodoviário  

• Forças Armadas 

• Órgãos de comunicação social 

• PSP 

• SEF 

Prioridade de ação 

• Orientar e coordenar as operações de movimentação e/ou confinamento das populações;  

• Difundir, junto das populações recomendações de confinamento e/ou evacuação, diretamente ou por 

intermédio do Gabinete de Informação Pública – Assessor de Imprensa;  

• Definir itinerários de evacuação, em articulação com o COS presente em cada TO e em conformidade 

com os Plano;  

• Garantir o encaminhamento da população evacuada até às ZCAP; 

• Reencaminhar o tráfego, de modo a não interferir com a movimentação da população a evacuar nem 

com a mobilidade das forças de intervenção;  
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• Estabelecer e manter abertos os corredores de emergência.  

Missão 

A ocorrência de acidentes graves e catástrofes, e a evolução de algumas calamidades, bem como em algumas 

circunstâncias, a sua previsão, e ainda as situações de alteração social súbita, levam à necessidade de se 

proceder a operações de confinamento/evacuação de populações, sendo necessário estabelecer os meios e 

procedimentos a adotar, por todos os intervenientes na movimentação e evacuação das mesmas. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação 

Evacuação

Evacuação imediata
(Forças de Segurança)

Evacuação primária
(ZCL)

Evacuação Secundária
(ZCAP)

É necessário mover a 
população para 

ZCAP? 

Itinerário de evacuação
(fixado pelas FS)

SimNão
Permanecem nos ZCL ou 

Abrigos temporários

Confinamento

Se necessário 

PCO CMPCInforma 

 

Figura 11 – Fluxograma de procedimentos e instruções de coordenação no confinamento/evacuação  

Instruções Específicas  

• A escolha das ações de proteção, para uma determinada situação depende, de uma série de fatores. 

Em alguns casos, a evacuação pode ser a melhor opção; em outros, o abrigo em refúgios no local pode 

ser o melhor caminho. No entanto, estas duas ações podem ser utilizadas em conjunto;  
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• A evacuação e/ou o confinamento de uma área territorial em risco, coincidente ou não com zona de 

sinistro, deverá ser proposta pelo COS;  

• A orientação e a coordenação da evacuação e/ou confinamento das populações é da responsabilidade 

das Forças de Segurança;  

• Nas operações de evacuação e/ou confinamento deverá ter-se em atenção:  

- Localização e número de pessoas em risco de evacuação ou confinamento;  

- Tempo disponível para evacuar ou abrigar no local;  

- Capacidade de controlar a evacuação ou o abrigo no local;  

- Tipos de construção e de disponibilidade dos edifícios para acolhimento ou abrigo;  

- Condições meteorológicas (efeitos na propagação das nuvens de vapor, previsão de alterações, efeito 

na evacuação ou na proteção no local). 

• Existem determinadas medidas que deverão ser tidas em atenção para a tomada de decisão de 

evacuação e/ou confinamento, caso se trate de matérias perigosas: grau do perigo para a saúde, 

propriedades químicas e físicas, quantidade envolvida, contenção/controlo do derrame e velocidade de 

propagação dos vapores.  

Evacuação  

• A população a evacuar deverá dirigir-se para as Zonas de Concentração Local (ZCL), onde é prestada 

a primeira ajuda, cuja localização será determinada e divulgada pelo PCO. As ZCL são geridas pela 

CMRG, com o apoio do ISSA e Cruz Vermelha;  

• Compete às Forças de Segurança definir os itinerários de evacuação a utilizar, a partir das ZCL, atentas 

à natureza e extensão dos danos nas vias de comunicação, mediante avaliação/informação da Entidade 

Gestora da rede viária.  

• Após a definição das zonas a evacuar, o tráfego rodoviário externo deverá ser reencaminhado pelas 

Forças de Segurança, as quais poderão criar barreiras de encaminhamento de tráfego;  

• A movimentação coletiva a partir das ZCL será garantida com meios de transporte disponibilizados, por 

empresas públicas ou privadas de transportes ou por outros meios adequados;  

• No caso de evacuação por via marítima, a Autoridade Marítima, BVRG, Forças Armadas e outras 

entidades detentoras dos meios necessários e adequados, disponibilizam embarcações para as 

evacuações;  

• A população movimentada a partir das ZCL será encaminhada para as ZCAP; 
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• O transporte entre as ZCL e as ZCAP será, em regra, acompanhado por pessoal das Forças de 

Segurança. Se necessário, as Forças de Segurança poderão solicitar ao PCO a presença de 

acompanhamento médico;  

• Identificar os deslocados, através do preenchimento de uma ficha (Mod.009.PMEPCRG), com a listagem 

de apoios que cada pessoa recebeu (alimentos, agasalhos, alojamento, apoio psicológico, e médico). 

Esta ação será realizada pelo técnico da entidade que ficar responsável pelo apoio logístico à população, 

deslocada em cada ZCL; 

• Garantir a ligação permanente entre as ZCL, os abrigos temporários e a CMPC, de forma a facilitar a 

localização de pessoas e os contactos familiares (a CMPC deverá avaliar a disponibilidade de 

equipamentos de comunicação que poderão ser dispensados para o efeito); 

• Compete ao SEF o controlo sobre a movimentação ilícita de estrangeiros nos grupos evacuados;  

• O suporte logístico à evacuação em termos de água, alimentação e agasalhos, será assegurado pelo 

núcleo da logística;  

• O apoio psicológico aos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, pessoas acamadas, pessoas com 

mobilidade reduzida, pessoas com deficiência) será efetuado de acordo com os procedimentos 

definidos;  

• As condições de segurança, para o regresso da população a uma área territorial, deverá ser proposta 

pelo COS;  

• O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas deve ser controlado pelas Forças de 

Segurança, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego, e só quando estiverem garantidas 

as condições de segurança.  

Confinamento  

• Compete às Forças de Segurança isolar a área de perigo, mantendo afastadas todas as pessoas que 

não estão diretamente envolvidas nas operações. As equipas de emergência não protegidas com EPI´s 

não estão autorizadas a entrar na Zona de Isolamento;  

• As Forças de Segurança, juntamente com os OCS, informam a população para fechar portas e janelas, 

desligar todos os sistemas de ventilação, aquecimento e refrigeração;  

• Caso exista perigo de incêndio e/ou uma explosão, as Forças de Segurança, juntamente com os OCS, 

informam a população para se manterem longe de portas e janelas devido ao perigo de projeção de 

fragmentos de vidro, madeira e de metal;  
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• Caso exista alteração das condições da ocorrência, compete às Forças de Segurança comunicar à 

população a necessidade de evacuação, ou avisar o término da situação de perigo.  

 

4.7. Manutenção da ordem pública 

Às forças de segurança asseguram a ordem pública, delimitam perímetros de segurança, controlam o 

acesso às zonas sinistradas e locais de apoio às operações bem como, garantem a segurança de 

infraestruturas sensíveis ou indispensáveis. De forma a evitar a coincidência de meios e recursos a dedicar, 

as missões a desenvolver deverão ter em atenção as diferentes áreas de intervenção das respetivas 

entidades e deverão ser coordenados pelo COS. 

Deverão estar devidamente credenciados os indivíduos com permissão de acesso às zonas condicionadas, 

nomeadamente: TO, infraestruturas, itinerários de emergência, e outros considerados sensíveis ou 

indispensáveis às operações de proteção civil. 

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• Forças de segurança • Autoridade marítima 

• Autoridade Nacional de Aviação Civil 

• Empresas de segurança privada 

• Forças Armadas 

Prioridade de ação 

• Garantir a manutenção ou restauração da ordem pública, em situações de distúrbios, pânico e tensões 

internas; 

• Controlar o acesso de pessoas e veículos ao TO; 

• Controlar o acesso nos itinerários de socorro; 

• Proteger os bens pessoais, impedindo roubos e pilhagens; 

• Garantir a segurança de infraestruturas, consideradas sensíveis ou indispensáveis às operações de 

proteção civil; 

• Controlar e orientar o tráfego; 

• Controlar o acesso a zonas sinistradas. 
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Missão 

As forças de segurança assumem especial relevância no apoio às intervenções de busca e salvamento, bem 

como na garantia do restabelecimento das condições de normalidade. 

Todos os agentes e entidades presentes no PMEPCRG deverão, em estreita articulação, garantir o seguimento, 

com sucesso, dos objetivos principais, como sejam a redução do número de vítimas, a limitação/impedimento 

do agravamento da ocorrência e a minimização dos efeitos/prejuízos primários e mais gravosos. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação 

Presidente da CMRG

CMPC

Forças de segurança

Controlo de tráfego
Segurança nas instalações 

de apoio à emergência 
Segurança envolvente da 

zona de sinistro
Segurança na zona de 

sinistro

 

Figura 12 – Fluxograma de procedimentos e instruções de coordenação da manutenção da ordem pública 

Instruções Específicas 

• A manutenção da ordem pública é competência primária das forças de segurança; 

• As forças de segurança deverão proteger as áreas e propriedades abandonadas e/ou que sofreram 

colapso, as quais podem estar sujeitas a assalto ou outras atividades criminosas; 

• As forças de segurança, de acordo com as respetivas áreas de jurisdição, para além de garantirem a 

segurança no TO, na deslocação das populações afetadas, nas ZCAP, nos locais de abrigo temporário, 

e noutras instalações consideradas sensíveis, deverão ter previstas ações de patrulhamento do 

município, de modo a garantir a segurança da população; 
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• A distribuição dos meios disponíveis nas forças de segurança do município, pelas diferentes áreas de 

intervenção, deverá ser comunicada à CMPC, de modo a que esta possa definir eventuais estratégias 

de supressão de carências (recursos a equipas de segurança privada); 

• As zonas, contendo instalações comerciais ou industriais consideradas críticas, deverão ser alvo de 

patrulhamento sempre que os meios do dispositivo operacional assim o permitam, recorrendo se 

necessário a empresas privadas da especialidade; 

• As forças de segurança deverão apoiar as ações de outros APC, quando solicitado, e sempre que 

tenham disponibilidade para tal; 

• As forças de segurança controlam os acessos aos itinerários de socorro; 

• As forças de segurança deverão proceder à desobstrução das vias de socorro que se encontrem 

condicionadas por viaturas mal parqueadas; 

• As forças de segurança colaboram no aviso às populações, coordenando-se com a CMPC; 

• O SEF auxilia os APC, sempre que estes o solicitem, e nas ações que envolvam população estrangeira; 

• Os TO serão vedados, recorrendo, sempre que possível, e onde se considerar pertinente, a barreiras 

físicas, com controlo de acessos, por parte das forças de segurança territorialmente competentes. 

Recorrer-se-á igualmente a patrulhamento dos TO e condicionamento do trânsito local; 

• As forças de segurança acompanham e controlam o acesso ao TO por parte de OCS. 

 

4.8. Serviços médicos e transporte de vítimas 

Nos serviços médicos e de transporte de vítimas identificam-se os procedimentos e instruções de 

coordenação, bem como os meios e as responsabilidades dos serviços, APC e OEA, quanto às atividades 

de saúde e evacuação secundárias, perante a um elevado número de vítimas. 

Face a uma emergência médica, com elevado número de vítimas, as primeiras equipas a prestar socorro 

poderão ser encarregadas, também, das tarefas de evacuação primária, para os postos de triagem que 

forem estabelecidos. 

Neste contexto, cabe ao COS identificar e informar a CMPC, relativamente às necessidades previstas de 

meios para a triagem, assistência pré-hospitalar, e evacuação secundária das vítimas. 
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A organização e coordenação de todas as operações de serviço médico e de transporte de vítimas estão a 

cargo do núcleo da logística. 

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• Serviço de Saúde Pública • BVRG 

• Cruz Vermelha Portuguesa 

• Farmácias   

• IPSS 

• Juntas de freguesia 

• Centro de Saúde da Ribeira Grande/Posto de Saúde 

• Médicos de serviço 

Prioridade de ação 

• Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, nomeadamente a 

triagem, estabilização e transporte das vítimas, para as unidades de saúde; 

• Organizar, montar e gerir hospitais de campanha; 

• Coordenar a montagem de postos de triagem e de socorro; 

• Assegurar a montagem, organização e funcionamento de Posto Médicos Avançados (PMA), caso seja 

necessário, onde se processarão as ações de triagem secundária; 

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

Missão 

A missão das principais entidades intervenientes passa por prestar serviços de saúde, cuidados médicos 

urgentes, e assegurar o transporte das vítimas. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação 
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Figura 13 – Fluxograma de procedimentos e instruções de coordenação de serviços médicos e transporte de vítimas  
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Instruções Específicas 

• No TO, e caso existam meios disponíveis, são posicionadas ambulâncias dos BVRG, para apoio 

imediato às ações de socorro; 

• A triagem primária e os primeiros socorros às vítimas realizam-se no local afetado pelo acidente grave 

ou catástrofe, e é competência do BVRG; 

• Na proximidade da zona de sinistro deverá ser indicada uma zona segura, para se proceder à triagem 

de vítimas, as quais deverão ser posteriormente encaminhadas, ou para PMA’s (na proximidade do TO) 

ou diretamente para o Centro de saúde/Hospital. 

• Caso os BVRG verifiquem a necessidade de se ativar um PMA, deverá ter em consideração os meios 

disponíveis no município, articulando-se para tal com as Unidades de Saúde da ilha; 

• As forças de segurança controlam o acesso e garantem a segurança dos PMA’s; 

• A definição da localização dos PMA’s é feita pelo COS com o apoio das restantes entidades de saúde 

do município, a qual deverá encontrar-se tão perto quanto possível das zonas mais afetadas, respeitando 

as necessárias distâncias de segurança; 

• A triagem multi-vítimas deverá basear-se na metodologia START, sempre que a zona afetada apresente 

um número muito elevado de vítimas (superior a 25); 

• Garantir o registo das vítimas desde o TO, passando pelas eventuais zonas de triagem e/ou posto 

médico avançado, até ao Hospital; 

• A Autoridade de Saúde, em articulação com o COS, e com as Unidade de Saúde, deverá inventariar, 

convocar, reunir e distribuir o pessoal dos Serviços de Saúde, nas suas diversas categorias, de forma a 

reforçar e/ou garantir o funcionamento de serviços temporários e/ou permanentes; 

• O transporte da população, que apresente ferimentos ligeiros ou que se encontra ilesa, é coordenado 

pela CMPC (transporte para as respetivas residências ou para ZCAP); 

• As necessidades básicas das pessoas que se encontram ao cuidado das estruturas de saúde (água, 

alimentação, cuidados sanitários, entre outros) são da responsabilidade das respetivas entidades, as 

quais poderão pedir apoio, nesta matéria, ao Diretor do Plano; 

• Caso seja necessário, a Autoridade de Saúde do município, em articulação com a CMPC, deverá 

mobilizar as farmácias e clinicas de saúde privadas, para apoio e auxílio às atividades de assistência 

médica; 
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• A CMPC deverá verificar a disponibilidade da Cruz Vermelha Portuguesa e IPSS do município para 

disponibilizarem na, ZCR do TO, serviços de cuidados médicos para pequenos ferimentos que não 

necessitem de apoio hospitalar; 

• Solicitar à Autoridade de Saúde do município o acompanhamento clínico da população deslocada; 

• Solicitar à Autoridade de Saúde do município para avaliar a necessidade de se prestar apoio psicológico 

à população deslocada, principalmente aos elementos mais jovens, idosos, deficientes e no caso de 

terem ocorrido vítimas mortais, a elementos que perderam familiares; 

• A distribuição de medicamentos pela população deslocada será responsabilidade da Autoridade de 

Saúde do município, coordenando-se com a CMPC; 

• Compete à CMPC a elaboração de comunicados sobre recomendações às populações de carácter 

sanitário, para serem entregues ao assessor de imprensa, e posterior difusão. 

 

4.9. Socorro e salvamento 

Face a um acidente grave ou catástrofe, as intervenções iniciais ficam a cargo das forças de segurança 

mais próximas do local da ocorrência ou que se apresentem mais adequadas. 

O chefe da primeira equipa de intervenção assume a função de COS, devendo de imediato avaliar a 

situação e identificar o tipo de ocorrência, o local e a extensão, o número potencial de vítimas e os meios 

e reforços necessários. 

As informações recolhidas devem ser comunicadas à CMPC. 

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• BVRG • Autoridade Marítima  

• Autoridade Nacional de Aviação Civil 

• Cruz Vermelha Portuguesa  

• Forças Armadas 

• PSP 

• Centro de Saúde da Ribeira Grande/Postos de Saúde 
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Prioridade de ação 

• Definir as áreas afetadas onde deverão ser desencadeadas ações de busca e salvamento, tendo em 

conta as informações disponíveis quanto ao potencial número de vítimas e de sobreviventes; 

• Assegurar a minimização de perdas de vidas, através da ação concertada entre as entidades 

intervenientes nas ações de busca, socorro e salvamento; 

• Assegurar a coordenação das operações de desencarceramento de vítimas; 

• Assegurar as operações de socorro, assistência a feridos e da população deslocada; 

• Proceder à extinção e/ou controle de incêndios, decorrentes do acidente grave ou catástrofe, dando 

prioridade aos que poderão gerar um maior número de feridos; 

• Supervisionar e enquadrar operacionalmente equipas de salvamento de entidades de apoio; 

• Colaborar na determinação de danos e perdas; 

• Proceder à estabilização de edifícios, a demolições de emergência, à contenção de fugas e derrames e 

ao combate de incêndios. 
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Missão 

Em caso de acidente grave e/ou catástrofe, as intervenções de socorro e salvamento, imediatos dos sinistrados, 

assumem um caráter prioritário. Após o aviso de ocorrência os meios de socorro e salvamento procedem à 

intervenção inicial, dando resposta necessária à situação encontrada. Podendo face, à magnitude e dimensão da 

ocorrência, ser necessária a mobilização de outros meios. 
 

 

Procedimentos e Instruções de Coordenação 
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Figura 14 – Fluxograma de procedimentos e instruções de coordenação de socorro e salvamento  

Instruções Específicas 

• Após o alerta, uma primeira equipa de intervenção dos BVRG desloca-se para a Zona de Sinistro e 

avalia a situação (tipo de ocorrência, extensão territorial, número potencial de vítimas, necessidade de 

meios de reforço complementares), informa de imediato a CMPC e inicia o processo de organização da 

Zona de Sinistro; 
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• O chefe da primeira entidade que chegar ao local deverá assumir o Comando das Operações, avaliar a 

situação, e identificar o tipo de ocorrência, extensão, número potencial de vítimas e meios de reforços 

necessários; 

• A transferência de comando dar-se-á sempre que a natureza do evento exija a ampliação ou diminuição 

da organização, ou seja, poder-se-á dizer que o comando das operações mudará sempre que a 

responsabilidade primária de gestão do incidente muda entre entidades, quando o incidente se torna 

mais ou menos complexo, ou quando se verifica a rotatividade normal de pessoas; 

• Sempre que se verifica a mudança de comando deverá ser realizado um briefing ao próximo 

Comandante, e informar todos os APC intervenientes nas operações de emergência, relativamente à 

mudança de comando efetuada; 

• Os BVRG asseguram primariamente as operações de busca, socorro, salvamento e combate a 

incêndios; 

• Os BVRG são os responsáveis pelo desencarceramento de vítimas, recorrendo a meios próprios e a 

meios da CMRG; 

• Quando se verifique uma ocorrência no mar, o comando das operações de socorros fica a cargo da 

Autoridade Marítima; 

• As forças de segurança participam nas operações que se desenvolvem nas respetivas áreas de atuação, 

podendo atuar em regime de complementaridade em outras, como ações de busca e salvamento; 

• A PSP recorre a equipas cinotécnicas sempre que exista essa necessidade; 

• No que respeita à prestação de cuidados médicos e transporte de vítimas aplica-se o definido para a 

área de intervenção de serviços médicos e transporte de vítimas; 

• As forças armadas participam nas operações de busca e salvamento, na medida das suas capacidades 

e disponibilidades, e caso o seu apoio tenha sido solicitado; 

• As forças de segurança escoltam e acompanham as equipas da comunicação social que se encontrem 

no teatro de operações; 

• O COS mantém-se permanentemente em contacto com o Diretor do Plano; 

• A CMRG coordena, com o COS, o envio de maquinaria pesada para a Zona de Concentração e Reserva 

do Teatro de Operações, para auxiliar em eventuais ações de remoção de destroços; 

• Os serviços técnicos da CMRG, em coordenação com o COS, avaliam os danos sofridos em edifícios e 

infraestruturas. 
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4.10. Serviços mortuários 

Em cenários com elevado número de vítimas, a recolha e o depósito de cadáveres são tarefas muito 

sensíveis, que devem ser levadas a cabo através de procedimentos rigorosos. 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, colaborem com a autoridade de 

saúde o município. 

A remoção, transporte e inumação de cadáveres, de cidadãos nacionais ou estrangeiros será efetuado de 

acordo com a legislação em vigor. 

Estrutura de coordenação 

Entidade coordenadora Entidades intervenientes 

• Serviço de Saúde Pública • BVRG 

• PSP 

• SEF 

• Centro de Saúde da Ribeira Grande/Postos de 

Saúde 

Prioridade de ação 

• Garantir, de acordo com os procedimentos operacionais previstos pelas forças de segurança, um correto 

tratamento de cadáveres; 

• Definir as zonas de reunião de mortos; 

• Recolher todas as informações necessárias que permitam um desenvolvimento eficaz das operações de 

identificação dos cadáveres; 

• Assegurar a presença das forças de segurança, nas zonas onde decorrem as operações de mortuária, 

e garantir a manutenção de perímetros de segurança; 

• Garantir a capacidade de transporte de cadáveres, assim como todos os procedimentos legais para a 

entrega dos corpos identificados; 

• Garantir a preservação de provas, a recolha das mesmas e a sua análise, através da manutenção da 

integridade das zonas onde foram recolhidos cadáveres. 
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Missão 

Numa situação de acidente grave ou catástrofe, cujo número de mortos seja elevado, é necessário garantir uma 

identificação e guarda dos corpos, no sentido de precaver uma situação grave de saúde pública, sendo imperativo 

estabelecer locais de reunião de mortos, nomeadamente, nas mortuárias existentes, ou noutros locais a definir. 

Procedimentos e Instruções de Coordenação 
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Figura 15 – Fluxograma de procedimentos e instruções de coordenação de serviços mortuários  

Instruções Específicas 

Recolha e reunião de vítimas mortais 

• Quando, nos termos da legislação aplicável, não houver lugar à realização de autópsia médico-legal e, 

por qualquer motivo, não for possível assegurar a entrega do cadáver a qualquer das pessoas ou 
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entidades indicadas na legislação em vigor a fim de se proceder à sua inumação ou cremação dentro do 

prazo legal, o mesmo é removido para uma morgue provisória; 

• Conforme o disposto na legislação, a remoção de cadáveres, compete à autoridade de polícia, podendo 

estes solicitar a colaboração dos bombeiros ou qualquer entidade pública; 

• São autoridade de polícia a PSP e a Autoridade Marítima; 

• Compete à autoridade de polícia proceder à recolha, arrolamento e guarda do espólio dos cadáveres; 

• Antes da recolha dos cadáveres é feita a verificação do óbito pela Autoridade de Saúde; 

• A recolha de cadáveres, e ou partes destes, é feita para sacos de mortos. Na falta destes, para lençóis, 

cobertores ou outros elementos equivalentes; 

• O transporte dos cadáveres é feito em ambulâncias dos BVRG. Perante a insuficiência de meios deve 

ser solicitado meios de transporte alternativos ao SMPC; 

• Os cadáveres que se encontrem nos postos médicos avançados, são transportados para as morgues 

provisórias. 

Morgues provisórias  

• As morgues provisórias são locais onde as equipas de medicina legal desenvolvem o seu trabalho, que 

culmina com a identificação e entrega dos corpos para serem sepultados; 

• As morgues provisórias devem ser instaladas com um piso em espaço aberto, plano e fácil de limpar, 

com boa drenagem, boa ventilação natural, provido de água corrente e energia elétrica. Na seleção dos 

locais devem ser tidas em conta, ainda, as acessibilidades, as comunicações, a privacidade, a 

disponibilidade e as facilidades de segurança (por exemplo, terminais de camionagem, parques de 

estacionamento cobertos, armazéns e edifícios similares); 

• Compete ao SMPC providenciar os meios de apoio necessários à realização do trabalho da Autoridade 

de Saúde, designadamente, de mesas de trabalho e macas; 

• Compete à Autoridade de saúde assumir a gestão da morgue, ou na sua incapacidade, nomear um 

gestor; 

• Assegurar a presença de representantes do Instituto de Registos e Notariado nas morgues, para 

proceder ao assento de óbitos, e garantir toda a tramitação processual e documental associada; 

• Adotar os procedimentos habituais de identificação de cadáver e de confirmação do óbito para cadáveres 

decorrentes do incidente, que se encontrem no Centro de Saúde da Ribeira Grande; 

• A identificação de cadáveres resulta exclusivamente de técnicas médico-legais e polícias, registadas em 

formulários próprios; 
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• Compete às entidades gestoras das morgues fornecer listas atualizadas das vítimas mortais à CMPC; 

• Em caso de perigo para a saúde pública, a Autoridade de Saúde ordena por escrito a inumação ou 

cremação dos cadáveres e/ou partes de cadáveres que não forem entregues a pessoas com legitimidade 

para o requerer; 

• As forças de segurança garantem a segurança nas morgues provisórias. 

Inumação e cremação  

• Nenhum cadáver pode ser inumado, cremado ou encerrado em caixão de zinco antes de decorridas 

vinte e quatro horas sobre o óbito; 

• Nenhum cadáver pode ser inumado, cremado ou encerrado em caixão de zinco sem que tenha sido 

previamente lavrado o respetivo assento, ou auto de declaração de óbito ou emitido boletim de óbito; 

• A inumação não pode ter lugar fora de cemitérios públicos; 

• A ocorrência de um elevado número de vítimas mortais numa freguesia pode originar a falta de 

capacidade de receção de corpos no cemitério local. Nesta situação dever-se-á proceder ao 

sepultamento das vítimas pelos cemitérios do município, ou fora deste; 

• É proibida a inumação em sepultura comum não identificada, salvo em situação de calamidade pública; 

• A entidade responsável pela administração do cemitério pode ordenar a cremação de cadáveres ou 

ossadas, em caso de calamidade pública. 


