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 Decreto Legislativo Regional n.º 19/2003/A, de 23 de abril – Aprova o Plano Regional da Água da 

Região Autónoma dos Açores1; 

 Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, Lei n.º 38/2015, de 

11 de maio, e Lei n.º 57/2015, de 23 de junho – Lei de Organização da Investigação Criminal; 

 Decreto-Lei n.º 186/2007, de 10 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2010, de 31 

de maio – Fixa as condições de construção, certificação e exploração dos aeródromos civis nacionais 

e estabelece os requisitos operacionais, administrativos, de segurança e de facilitação a aplicar nessas 

 
1 Em fase de alteração 
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infraestruturas e procede à classificação operacional dos aeródromos civis nacionais para efeitos de 

ordenamento aeroportuário; 

 Decreto Legislativo Regional n.º 18/2003/A, de 9 de abril, alterado e republicado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 39/2008/A, de 9 de abril – Aprova o Estatuto das Vias de Comunicação 

Terrestre na Região Autónoma dos Açores. 
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REGISTO DE ATUALIZAÇÕES 

 

ATUALIZAÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DA MADALENA 

Versão Alteração 
Data da 

Alteração 
Data de 

Aprovação 
Entidade Aprovadora Observações 
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REGISTO DE EXERCÍCIOS 

 

REGISTO DE EXERCÍCIOS DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DA MADALENA 

Tipo de Exercício 
 

Objetivos 

 

Cenário 

 

Local 

 

Data 

Agentes, 
Organismos e 

Entidades 
envolvidos 

Meios e 
Recursos 
envolvidos 

 
Ensinamentos 

recolhidos 
CPX LIVEX 
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PARTE I - ENQUADRAMENTO 

 



Plano  Mun ic ipa l  de  Emergênc ia  de  Pro teção C iv i l  da  Mada lena                      

Pág ina  |  19 

Edição: 01 
Revisão: 02 
Data: Fevereiro/2020 

1. INTRODUÇÃO 

O Município da Madalena do Pico é vulnerável a múltiplos riscos de origem natural, 

tecnológica, ou, em menor escala, mista. Pelo seu peculiar enquadramento geográfico e 

geodinâmico, ao inserir-se num arquipélago de ilhas vulcânicas na dorsal Mesoatlântica na 

região do Atlântico Nordeste, é particularmente suscetível à ocorrência de acidentes graves e 

catástrofes naturais de fonte geológica e meteorológica. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Madalena (PMEPCM) surge 

como um instrumento de atuação, que garante a unidade de direção das ações de Proteção Civil 

a desenvolver, a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a adequação das 

medidas de carácter excecional a adotar, na iminência e perante a ocorrência de acidente grave 

ou catástrofe. 

O PMEPCM é um plano de âmbito geral, desenvolvido para enfrentar a globalidade dos 

riscos identificados no concelho da Madalena. Está circunscrito à área territorial do mesmo - 

149,08 km2 - localizada na extremo ocidental da ilha do Pico, limitada a leste pelos concelhos de 

São Roque e Lajes, e subdividida em seis freguesias: Bandeiras, Madalena, Criação-Velha, 

Candelária, São Mateus e São Caetano. Situado num dos extremos do canal Faial-Pico, o 

município da Madalena dista 7,5 km do município da Horta, no outro. 

A presente versão do PMEPCM está harmonizada com a Resolução da Comissão 

Nacional de Proteção Civil n.º 30/2015, de 7 de maio, que aprova a diretiva relativa aos critérios 

e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de Proteção 

Civil.  

Assim, em conformidade com a diretiva, o documento que constitui o PMEPCM organiza-

se em três partes, complementadas por anexos. Na parte I é feito um enquadramento geral, são 

definidos os princípios pelos quais se rege o plano e a que riscos pretende dar resposta. A parte 

II enfoca na sua execução, após ativação, atribuindo-se responsabilidades e missões às 

entidades intervenientes. Na parte III constam o inventário dos meios e recursos presentes no 

município 2, minutas de documentos a elaborar e a lista de distribuição. É disponibilizado, em 

anexo, cartografia de suporte às operações de emergência, incluindo a carta de suscetibilidades. 

O documento termina com o programa de medidas a implementar para a prevenção e mitigação 

dos riscos identificados e para a garantia da manutenção da operacionalidade do Plano.  

O PMEPCM articula-se com o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil dos 

Açores, aprovado pela resolução do Conselho do Governo Regional n.º 55/2019, de 16 de abril, 

e com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis.  

 
2 Conteúdo reservado, exceto CMPCM 
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Será efetuada a articulação com os planos municipais de Proteção Civil dos municípios 

adjacentes (São Roque, Lajes e Horta), quando os mesmos forem revistos. 

 O diretor do PMEPCM é o Presidente da Câmara Municipal da Madalena, e Autoridade 

Municipal de Proteção Civil, atualmente José António Marcos Soares. Quando impossibilitado de 

exercer as suas funções, será substituído pelo Vereador Mário Silva, a quem foi delegada a 

coordenação do Serviço Municipal de Proteção Civil.  

O PEMPCM entra em vigor no primeiro dia útil seguinte à publicação em Diário da 

República do extrato de despacho que o homologa. 

Tratando-se de um instrumento flexível e dinâmico o atual Plano será constantemente 

atualizado para fazer face a novas realidades que possam surgir no município.  



Plano  Mun ic ipa l  de  Emergênc ia  de  Pro teção C iv i l  da  Mada lena                      

Pág ina  |  21 

Edição: 01 
Revisão: 02 
Data: Fevereiro/2020 

2. FINALIDADE E OBJETIVOS 

O Plano Municipal de Emergência é uma ferramenta de auxílio à resposta concertada 

dos Agentes de proteção civil (APC) que constituem o Sistema Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro da Região Autónoma dos Açores (SIOPS-RAA), do Serviço Municipal de 

Proteção Civil (SMPC), das juntas de freguesia e dos Organismos e Entidades de Apoio (OEA), 

a situações de acidente grave ou catástrofe. 

  A finalidade primordial do PEMPCM é a minimização da perda de vidas, bens, 

património cultural e ambiental, a atenuação dos efeitos de acidentes graves ou catástrofes na 

socioeconomia e ambiente, e o pronto restabelecimento das condições de normalidade no 

concelho. Para tal, procura o cumprimento dos seguintes objetivos: 

 Tipificar os riscos presentes na área territorial do município da Madalena; 

 Inventariar os meios e recursos locais e mobilizáveis para fazer face a um 
acidente grave ou catástrofe; 

 Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver; 

 Promover a coordenação institucional, articulação e sistematização da intervenção 
das organizações integrantes do SIOPS-RAA, do SMPC e demais OEA, a 
envolver nas operações de socorro, promovendo maior eficácia e rapidez de 
intervenção; 

 Estabelecer diretrizes para um empenhamento rápido, adequado e eficiente dos 
meios e recursos disponíveis; 

 Definir as responsabilidades dos vários agentes, serviços e organismos a 
empenhar na resposta a acidentes graves ou catástrofes, bem como orientações 
relativas ao seu modo de atuação; 

 Assegurar um adequado grau de preparação e prontidão de todas as entidades 
envolvidas no Plano, necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes, 
através da realização de exercícios; 

 Incutir uma cultura de autoproteção nos munícipes, tendo em vista a sua 
preparação e envolvimento na resposta a emergências. 
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3. TIPIFICAÇÃO DOS RISCOS 

O PMEPCM está preparado para responder à globalidade dos riscos com potencial para 

afetar a área territorial do município, os quais constam na Tabela 1.  

Tabela 1 – Identificação dos riscos presentes no município da Madalena do Pico. 

NATUREZA CATEGORIA DESIGNAÇÃO 

Riscos Naturais 

Geologia 

Sismos 

Teletsunamis 

Atividade Vulcânica 

Movimentos de massa em vertente 

Erosão Costeira 

Colapso de cavidades subterrâneas naturais 

Condições 
meteorológicas 
adversas 

Ciclones, Tempestades e Furacões 

Precipitação Intensa 

Hidrologia 
Cheias e inundações 

Galgamentos costeiros 

Riscos Tecnológicos 

Transportes 

Acidentes graves de tráfego marítimo 

Acidentes graves de tráfego aéreo 

Acidentes graves de tráfego rodoviário 

Acidentes no transporte de mercadorias perigosas 

Atividade Industrial Acidentes em instalações de combustíveis 

Áreas Urbanas 
Incêndios em edifícios 

Colapso de estruturas 

Riscos Mistos  Acidente de poluição 

 

Face ao efeito das alterações climáticas poderão ser introduzidos novos riscos, 

nomeadamente, ondas de calor, ondas de frio e incêndios florestais. A sua introdução será 

suportada por estudos e registos que comprovem que existe uma necessidade para tal. 

A cada risco identificado está associado um grau, o qual é expresso na matriz de risco 

(Tabela 4) e atribuído com base na gravidade dos danos potenciais (Tabela 2) e na probabilidade 

de ocorrência (Tabela 3).   

Neste âmbito, a gravidade é definida como as consequências de um evento, expressas 

em termos de escala de intensidade dos efeitos negativos para a população, socioeconomia e 
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ambiente. Relacionado com o grau de gravidade está o conceito de vulnerabilidade, o qual pode 

ser definido como o potencial da ocorrência para gerar vítimas e perdas económicas. 

        Tabela 2 – Grau de gravidade associado a um risco. 

CLASSIFICAÇÃO 
DA GRAVIDADE 

IMPACTO DESCRIÇÃO 

Residual 

População 

Não há feridos nem vítimas mortais. Não há deslocação pessoas ou 
apenas de um número restrito, por um período curto (até 12 horas). 
Pouco ou nenhum pessoal de apoio necessário (não há suporte ao 
nível monetário nem material). Danos sem significado. 

Ambiente Não há impacte no ambiente. 

Socioeconomia 
Não há ou há um nível reduzido de constrangimentos na comunidade 
Não há perda financeira. 

Reduzida 

População 
Pequeno número de feridos, mas sem vítimas mortais. Algumas 
hospitalizações e deslocação de pessoas por um período inferior a 24 
horas. Algum pessoal de apoio e reforço necessário. Alguns danos. 

Ambiente Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradouros. 

Socioeconomia Disrupção inferior a 24 horas. Alguma perda financeira. 

Moderada 

População 
Tratamento médico necessário, mas sem vítimas mortais. Algumas 
hospitalizações. Deslocação de pessoas por um período de 24 horas. 
Algum pessoal técnico necessário. Alguns danos. 

Ambiente Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradouros. 

Socioeconomia 
Alguma disrupção na comunidade (menos de 24 horas). Alguma 
perda financeira. 

Acentuada 

População 

Número elevado de feridos e de hospitalizações. Número elevado de 
pessoas deslocadas, por um período superior a 24 horas. Vítimas 
mortais. Recursos externos exigidos para suporte ao pessoal de 
apoio. Danos significativos que exigem recursos externos. 

Ambiente Alguns impactes com efeitos a longo prazo. 

Socioeconomia 
Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços 
indisponíveis. Perda significativa e assistência financeira necessária. 

Crítica 

População 

Grande número de feridos e de hospitalizações. Evacuação em 
grande escala de pessoas por uma duração longa. 
Significativo número de vítimas mortais. Pessoal de apoio e reforço 
necessário. 

Ambiente Impacte ambiental significativo e ou danos permanentes. 

Socioeconomia A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo. 

A probabilidade de uma ocorrência é expressa como a frequência expetável que esta se 

concretize. 

No plano operacional, a matriz de risco (Tabela 4) determina o estado de alerta, bem 

como o grau de prontidão e de mobilização dos meios das organizações do SIOPS-RAA. (Ver 

capítulo 3.4, parte II) 
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Tabela 3 – Probabilidade de ocorrência de um risco. 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
PROBABILIDADE ANUAL 

PERÍODO DE RETORNO 

(ANOS) 
DESCRIÇÃO 

Elevado ≥ 0.2 ≤5 

Existe um nível elevado de incidentes 
registados e uma forte probabilidade de 
ocorrência do evento. Pode ocorrer uma vez 
por ano ou mais. 

Médio-Alto 0.05 - 0.2 ]5 - 20] 

Existem registos regulares de incidentes e 
razões fortes para ocorrer. Pode ocorrer uma 
vez em cada cinco anos ou pode ocorrer uma 
vez em períodos de 5-20 anos. 

Médio 0.02 - 0.05 ]20 - 50] 

Poderá ocorrer em algum momento, com 
probabilidade incerta, aleatória e com fracas 
razões para ocorrer. Pode ocorrer uma vez em 
cada 20 anos. Pode ocorrer uma vez em 
períodos de 20-50 anos 

Médio-Baixo 0.005 - 0.02 ]50 - 200] 
Não é provável que ocorra; não há registos ou 
razões que levem a estimar que ocorra. Pode 
ocorrer uma vez em cada 50 anos. 

Baixo <0.005 >200 
Poderá ocorrer apenas em circunstâncias 
excecionais. Pode ocorrer uma vez em cada 
200 anos. 
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Tabela 4 – Matriz de risco. 

 Gravidade residual Gravidade reduzida 
Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade Crítica 

Probabilidade 
elevada 

     

Probabilidade 
média-alta 

  

Mov. de vertentes 
Ciclone, temp. e 

furacões 

 

Precip. Intensa 

Cheias Galgamentos 
costeiros 

Acidente g. t. mar. 

Erosão Costeira 
Acidente g. t. rod. 

Probabilidade 
média 

  

Colap. Cav. Sub. Sismo 

Atividade Vulcânica 

Incêndio Edif. Acidente g. t. aéreo 

Probabilidade 
média-baixa 

  

Acidente. Inst. 
combustível. 

  

Acidente poluição 

Probabilidade 
baixa 

 . 
Acidente trans. 

Mercadorias perig 

Teletsunamis 

 

Colapso estrut. 

 

Legenda:  Risco baixo  Risco moderado  Risco elevado  Risco extremo 

 Mov. de vertentes - Movimentos de massa em vertente; Colap. Cav. Sub. - Colapso de cavidades subterrâneas naturais; 

Ciclone, temp. e furacões - Ciclones, Tempestades e Furacões; Precip. Intensa - Precipitação Intensa; Cheias - Cheias 

e inundações; Acidente g. t. mar. - Acidente grave de tráfego marítimo; Acidente g. t. aéreo - Acidente grave de tráfego 

aéreo; Acidente g. t. rod. - Acidente grave de tráfego rodoviário; Acidente trans. Mercadorias perig – Acidente no 

transporte de mercadorias perigosas; Acidente. Inst. combustível - Acidente em instalações de combustíveis; Incêndio 

Edif. -Incêndio em edifícios; Colapso estrut. - Colapso de estruturas. 
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4. COMPETÊNCIAS E CRITÉRIOS PARA A ATIVAÇÃO DO PLANO 

Nos termos do artigo 6º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 01 de abril, tem competência para ativação do 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil o Presidente da Câmara Municipal da 

Madalena, ouvida sempre que possível a Comissão Municipal de Proteção Civil.  

O PMEPCM deverá ser ativado em emergências, sempre que se verifique ou se preveja 

a ocorrência de um acidente grave ou catástrofe que possa originar efeitos graves para a 

população, bens e ambiente. A sua ativação visa garantir a rápida e articulada intervenção das 

entidades e uma maior mobilização dos meios e recursos. 

 
São critérios específicos para a ativação do PMEPCM: 

 Efeitos significativos e diretos na população do município, resultando em mais de 
quinze (15) desalojados, mais de dez (10) desaparecidos ou isolados, mais de dez 
(10) feridos graves ou cinco (5) mortos; 

 Movimento de massas em vertentes que coloquem em risco mais do que três (3) 
habitações; 

 Danos significativos em mais de um (1) edifício indispensável às operações de 
Proteção Civil; 

 Suspensão de fornecimento de água e/ou energia elétrica, por um período superior 
a 24h, na sede do município ou em duas (2) freguesias;  

 Suspensão do fornecimento de telecomunicações por mais de 48h em pelo menos 
duas (2) freguesias; 

 Danos substanciais e profundos na Estrada Regional n.º 1-2ª ou vias municipais, 
interrompendo o acesso entre freguesias por mais de três (3) dias consecutivos; 

 Danos em vários edifícios de utilização coletiva, nomeadamente estabelecimentos 
de ensino, que provoquem a interrupção da normalidade da população, durante três 
(3) dias consecutivos; 

 Queda de uma (1) aeronave na área territorial do município; 

 Acidente grave com dois (2) navios de transporte de passageiros; 

 Evento sísmico com intensidade igual ou superior a grau VII na Escala de Mercalli 
Modificada; 

 Iminência ou entrada em erupção de vulcão; 

 Alerta de teletsunami; 

 Ativação simultânea dos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil dos 
concelhos de São Roque e Lajes. 
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Além dos critérios enumerados, o PMEPCM é ativado sempre que a ocorrência obrigue 

a adotar medidas excecionais de resposta. Na iminência de acidente grave ou catástrofe, a 

decisão de reunir a Comissão Municipal de Proteção Civil e de ativação do PMEPCM é apoiada 

nos avisos/alertas, com incidência no âmbito territorial do município, transmitidos pelo SRPCBA. 

 Após a ocorrência efetiva de um acidente grave ou catástrofe, sem ativação prévia do 

PMEPCM, a decisão de o fazer tem por base a informação recolhida no terreno pelo Serviço 

Municipal de Proteção Civil ou pelos Agentes de Proteção Civil, no âmbito do seu dispositivo 

normal de atuação. Nesta situação, o primeiro aviso é habitualmente dado pela população, por 

intermédio de chamada para o número europeu de emergência. A chamada é atendida na Sala 

de Atendimento e Gestão de Emergência (SAGE) do SRPCBA, que após triagem ativa os 

Agentes de Proteção Civil. Na iminência do esgotamento dos meios normais de resposta, o 

Presidente da Câmara Municipal convoca a Comissão Municipal de Proteção Civil e após parecer 

desta toma a decisão de ativar o PMEPCM. 

Ativado o PMEPCM, notifica-se de imediato o Presidente do SRPCBA e os Presidentes 

das Câmaras Municipais das Lajes e de São Roque. O Presidente da Câmara Municipal da Horta 

é notificado em caso de evento sísmico, atividade vulcânica ou acidente grave de tráfego 

marítimo. 

É elaborado um aviso da ativação do PMEPCM, seguindo o modelo constante no ponto 

3.2 da parte III do presente documento, a afixar à entrada do edifício dos Paços do Concelho e 

das sedes de junta de freguesia, e a divulgar através seguintes meios:  

- Rádio Televisão Portuguesa (RTP)3 (rtpa@rtp.pt); 

- Rádio Pico3  (radiopico@sapo.pt; jterra@sapo.pt); 

- Rádio Cais3 (geral@radiocais.com); 

- Rádio Montanha3 (radiomontanha@gmail.com); 

- Canal FM3 ( radio@canal.fm); 

- Antena 13 (info.acores@programas.rdp.pt); 

- Agência Lusa (acores@lusa.pt); 

- Sítio da Internet da Câmara Municipal da Madalena (https://www.cm-madalena.pt/); 

- Página oficial do Facebook da Câmara Municipal da Madalena; 

- Sítio da Internet do SRPCBA (https://www.prociv.azores.gov.pt/); 

- Aplicação PROCIV Azores. 

 

 
3 Canal, sítio da internet e redes sociais 
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O aviso deve fazer-se acompanhar por uma noticia escrita com o seu conteúdo, a 

elaborar pelo gabinete de comunicação da Câmara Municipal da Madalena. 

No caso de uma ocorrência de grande dimensão a ativação do PMEPCM é comunicada 

à população por intermédio de mensagens de texto (SMS), mensagens instantâneas em 

aplicativos multiplataforma e avisos porta a porta, com recurso a megafones. 

O porta-voz perante os órgãos de comunicação social é o Presidente da Câmara 

Municipal, sendo o seu assessor o responsável pela gestão da informação e pelo 

estabelecimento de uma ligação com os mesmos. 

O Presidente da Câmara Municipal da Madalena desativa o PMEPCM quando considere 

que estão ultrapassadas as emergências e repostas as condições normais de vida. A 

comunicação da desativação é efetuada nos mesmos termos da ativação. 

  


