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CONCEITO DE ACTUAÇÃO 
 

Comissões de Protecção Civil 
 

Comissão Municipal de Protecção Civil - CMPC  
 
 
 

A Comissão Municipal de Protecção Civil do Concelho de Angra do Heroísmo é 

constituída em conformidade com o Art.º3 da Lei n.º65/2007, de 12 de 

Novembro, pelas seguintes entidades: 

 

- Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo; 

- Comandante Operacional Municipal; 

- Comandante dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo; 

- Comandante da Polícia de Segurança Pública de Angra do Heroísmo; 

- Comandante da Guarda Nacional Republicana de Angra do Heroísmo; 

- Comandante do Regimento de Guarnição Nº1; 

- Comandante da Capitania do Porto de Angra do Heroísmo; 

- Comandante da Unidade de Socorro da Cruz Vermelha de Angra do 

Heroísmo; 

- Delegado de Saúde do Concelho; 

- Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito de 

Angra do Heroísmo; 

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

Heroísmo; 

- Representante da Segurança Social; 

- Delegado da Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos da Ilha 

Terceira (Delegação de Obras Públicas) de Angra do Heroísmo; 

- Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo; 

- Presidente da Direcção da Cozinha Económica. 

 

A Comissão Municipal de Protecção Civil é dirigida pelo Presidente da 

Câmara Municipal, e operará a partir do gabinete do Serviço Municipal de 

Protecção Civil (SMPC), localizado nos Serviços Municipalizados, em 
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alternativa no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo e em 

última instância na viatura U.C.T. (Unidade de Comunicações e Transmissões) 

do SMPC-CMAH.  

 

 As diferentes acções a desenvolver no decurso de uma situação de 

emergência dependem essencialmente do tipo de ocorrência e da sua 

magnitude. Em casos de maior gravidade pode ser aconselhável a evacuação 

de pessoas e bens, pelo que importa ter algumas estratégias de actuação pré-

definidas. Deste mesmo modo, a minimização dos efeitos de uma catástrofe 

pode ser substancialmente alcançada se as medidas tomadas nas diferentes 

áreas de intervenção contemplarem uma gestão eficaz dos meios e recursos 

existentes. 

 São competências da Comissão Municipal de Protecção Civil do 

Concelho de Angra do Heroísmo em conformidade com o número 3 do Art.º3 

da Lei n.º65/2007, de 12 de Novembro: 

 

“a) Accionar a elaboração do plano municipal de emergência, 

remetê-lo para aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil e 

acompanhar a sua execução; 

b) Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil 

que sejam desenvolvidas por agentes públicos; 

c) Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique; 

d) Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionam, ao 

nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os 

meios necessários ao desenvolvimento das acções de protecção civil; 

e) Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, 

incluindo os órgãos de comunicação social.” 

 

 Dada a relação de proximidade e a distribuição de infra-estruturas, é 

importante que exista capacidade de articulação entre as Comissões 

Municipais de Protecção Civil dos dois concelhos que constituem a ilha 

Terceira. Caso a situação em causa tenha uma magnitude que ultrapasse o 

domínio do Concelho, ou mesmo da Ilha, é de prever que as operações de 

socorro e salvamento se dispersem, verificando-se a necessidade de partilhar 
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os recursos existentes, pelo menos, até se concretizar a intervenção de forças 

vindas do exterior. Por tal razão, deve CMPC procurar garantir a existência de 

meios adequados a uma resposta local pronta e eficaz, atitude que constituirá 

uma das primeiras medidas a tomar tendo em vista a redução dos riscos 

potenciais, naturais ou tecnológicos. 
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CONCEITO DE ACTUAÇÃO 
 

Centros de Coordenação Operacional  
 
 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, os centros 

de coordenação operacional não se aplicam aos Serviços Municipais de 

Protecção Civil. 
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EXECUÇÃO DO PLANO 
 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, enquanto Director do Plano Municipal de 

Emergência, no uso das competências e responsabilidades legalmente 

atribuídas, deve assegurar a criação de condições favoráveis ao 

empenhamento rápido, eficiente e coordenado dos meios. Neste âmbito 

consideram-se todos os meios e recursos disponíveis no Concelho, e também, 

os meios de reforço que venham a ser obtidos para operações de protecção 

civil em situação de emergência ou acções de prevenção. Pretende-se assim, 

garantir condições para prevenir riscos, atenuar ou limitar os seus efeitos, 

socorrer as pessoas em perigo e repor a normalidade no mais curto espaço de 

tempo. 

 

Nestas condições, deve o Presidente da Câmara desenvolver com 

oportunidade e eficiência, as seguintes acções de planeamento e conduta 

operacional: 

 
Fase de Emergência  
 

 

• Tomar conhecimento da situação. 

• Activar a Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC). 

• Estabelecer prioridades, obtendo os meios e recursos necessários para o 

desenvolvimento das tarefas necessárias, tais como socorrer feridos, 

recolher mortos, restabelecer comunicações, desobstruir as vias de 

comunicação (prioridade ao hospital, bombeiros, portos e aeroportos), 

combater incêndios, restabelecer as redes de abastecimento de água e 

energia eléctrica, alojar, alimentar e agasalhar desalojados. 

• Assegurar a manutenção da lei e da ordem e garantir a circulação nas vias 

de acesso necessárias para a movimentação dos meios de socorro e 

evacuação das populações em risco. 
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• Informar e dar instruções ao público através da rádio e da TV no caso da 

situação assim o aconselhar, divulgando avisos e medidas preventivas de 

autoprotecção para as populações. 

• Manter-se permanentemente informado sobre a evolução da situação por 

forma promover uma actuação eficaz das forças intervenientes. 

• Informar o Presidente do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros 

dos Açores, relatando qual o tipo de acidente grave ou catástrofe, há 

quanto tempo ocorreu, as acções já tomadas, a área e o número de 

pessoas afectadas ou em risco, uma estimativa de perda de vidas e da 

extensão dos danos, o tipo e a quantidade de auxílio necessário uma vez 

esgotadas as capacidades próprias do Concelho 

• Coordenar todas as actividades de gestão dos recursos entre os vários 

Organismos de Apoio. 

• Disponibilizar as verbas necessárias para o financiamento das operações 

de emergência. 

• Promover a salvaguarda do património histórico e cultural. 

 

Fase de Reabilitação 

 

• Promover as medidas necessárias à urgente normalização da vida das 

populações, procedendo ao restabelecimento dos serviços públicos 

essenciais, nomeadamente, o abastecimento de água, energia e 

comunicações. 

• Promover o regresso das populações e bens afectados. 

• Promover a demolição, desobstrução e remoção de destroços a fim de 

restabelecer a circulação e evitar o perigo de desmoronamentos. 

• Proceder à quantificação e análise dos danos elaborando um relatório sobre 

as operações realizadas. 
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ARTICULAÇÃO  E ACTUAÇÃO DE AGENTES, 
ORGANISMOS E ENTIDADES 

 
Missão dos Agentes de Protecção Civil 

 
Fase de Emergência e Reabilitação 

 
 
 

Em conformidade com o artigo 46º. da Lei de Bases de Protecção Civil (Lei nº 

27/2006, de 3 de Julho), são agentes de protecção civil: 

 

a) Os corpos de bombeiros; 

b) As forças de segurança; 

c) As Forças Armadas; 

d) As Autoridades Marítimas e Aeronáuticas; 

e) O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e demais serviços de 

Saúde (INEM não existente na Região Autónoma dos Açores); 

f) Os sapadores florestais (não de aplica à Região Autónoma dos Açores); 

 

No Município de Angra do Heroísmo existem os seguintes Agentes de 

Protecção Civil: 

 

a) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do 

Heroísmo 

b) Capitania do Porto de Angra do Heroísmo (Polícia Marítima) 

c) Destacamento da Guarda Nacional Republicana de Angra do Heroísmo 

d) Exército Português - Regimento de Guarnição Nº1 

e) Polícia de Segurança Pública de Angra do Heroísmo  

f) Unidade de Socorro da Cruz Vermelha Portuguesa de Angra do 

Heroísmo 
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Em operações de protecção civil, estabelecem-se como missões prioritárias, 

para os referidos agentes: 

 

a) Corpos de bombeiros (CB): 

• Compete a um elemento do comando do CB, com responsabilidade da 

área onde decorre a intervenção, a função de Comandante de 

Operações de Socorro; 

• Os CB desenvolvem todas as acções que conduzam a uma imediata 

intervenção, visando uma célere reposição das condições de 

normalidade; 

• Empenham-se nas acções de combate a incêndios, busca, salvamento 

e transporte de pessoas, animais e bens; 

• Participam na prestação de primeiros socorros aos sinistrados, assim 

como na evacuação primária nas suas áreas de intervenção ou em 

reforço; 

• Colaboram nas acções de mortuária nas suas áreas de intervenção ou 

em reforço; 

• A colaboração em outras actividades de protecção civil, no âmbito do 

exercício das funções específicas que lhes forem cometidas; 

 

b) Polícia de Segurança Pública (PSP): 

• A PSP cumpre todas as missões que lhes estão atribuídas, nos termos 

da legislação própria; 

• A pedido da autoridade competente e na sua área de competência 

territorial, exerce missões de condicionamento de acesso, circulação e 

permanência de pessoas e bens no interior de zonas críticas; 

• Isolamento de áreas em zonas e períodos críticos; 

• Restrição, condicionamento da circulação e abertura de corredores de 

emergência; 

• Escolta e segurança de meios dos bombeiros no Teatro de Operações 

(TO) ou em deslocamento para as operações; 

• Apoio à evacuação das populações em perigo; 
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• As forças de intervenção da PSP, são coordenadas por um responsável 

próprio, e integram um oficial de ligação no Posto de Comando, e no 

Gabinete de Operações; 

 

c) Guarda Nacional Republicana (GNR): 

• A GNR cumpre todas as missões que lhes estão atribuídas, nos termos 

da legislação própria; 

• Assegura a manutenção da ordem, na sua zona de intervenção, 

salvaguardando a actuação de outras entidades e organismos 

operacionais; 

• Isolamento de áreas e estabelecimento de perímetros de segurança em 

zonas e períodos críticos; 

• Restrição, condicionamento da circulação e abertura de corredores de 

emergência/ evacuação para as forças de socorro; 

• Escolta e segurança de meios dos bombeiros no TO ou em 

deslocamento para as operações; 

• Apoio à evacuação das populações em perigo; 

• Segurança de estabelecimentos públicos e protecção de infra-estruturas 

críticas, fixas e temporárias, e de instalações de interesse público; 

• Protecção da propriedade privada contra actos de saque; 

• Empenhamento de meios cinotécnicos na busca e resgate de vítimas; 

 

 

d) Forças Armadas (FA): 

• A colaboração das FA será requerida 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 de 

meios militares, sempre enquadrado nos respectivos Comandos 

Militares e legislação específica; 

• Compete ao Director do Plano, ou ao presidente do Serviço Regional de 

Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), solicitar ao 

Comando Operacional dos Açores (COA) o apoio das FA em operações 

de protecção civil; 
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• As FA colaboram: 

• No apoio à evacuação de populações em perigo; 

• Em operações de busca e salvamento, socorro imediato e evacuação 

primária; 

• No apoio logístico às forças de protecção e socorro, nomeadamente, em 

infra-estruturas, alimentação e montagem de cozinhas e refeitórios de 

campanha, água e combustível; 

• No apoio de material diverso (tendas de campanha, geradores, 

depósitos de água, etc.); 

• Apoio sanitário de emergência; 

• Reabilitação de infra-estruturas; 

• Na organização e instalação de abrigos e campos de deslocados; 

 

e) Autoridade Marítima e Aeronáutica  

Os Departamentos Marítimos (DM) e as Capitanias dos Portos (CP) são, 

respectivamente, órgãos regionais e locais da Direcção Geral da Autoridade 

Marítima (DGAM). Integram ainda a estrutura das CP as delegações marítimas 

(dm) como extensões territoriais daquelas. 

As CP e as delegações marítimas são repartições marítimas abertas ao 

público, servindo especialmente as comunidades piscatórias, da navegação de 

comércio, de recreio e marítimo-turística, competindo-lhes a prática de actos 

administrativos específicos deste tipo de utentes (emissão de licenças e de 

certidões, registo de embarcações, vistos em documentos, etc). 

 

No âmbito do Sistema de Autoridade Marítima (SAM), estão cometidas à 

Autoridade Marítima, entre outras, as seguintes atribuições: 

• Prevenção e repressão da criminalidade, nomeadamente no que 

concerne ao combate ao narcotráfico, ao terrorismo e à pirataria; 

• Prevenção e repressão da imigração clandestina; 

• Segurança da faixa costeira, e no domínio público marítimo, e das 

fronteiras marítimas e fluviais, quando aplicável. 
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• Segurança e controlo da navegação; 

• Fiscalização, preservação e protecção do meio marinho, dos recursos 

naturais e do património natural subaquático; 

• Prevenção e combate à poluição do mar; 

• Assinalamento marítimo, ajudas e avisos à navegação; 

• Salvaguarda da vida humana no mar e salvamento marítimo e 

assistência a banhistas nas praias; 

• Protecção civil com incidência no mar e na faixa litoral; 

• Protecção da saúde pública;  

• Serviços de Saúde. 

 

 

f) Cruz Vermelha Portuguesa(CVP) 

 

De acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei nº 281/2007, de 7 de Agosto constitui 

missão da CVP prestar assistência humanitária e social, em especial aos mais 

vulneráveis, prevenindo e reparando o sofrimento e contribuindo para a defesa 

da vida, da saúde e da dignidade humana. 

 

Para a concretização do seu objecto a CVP: 

• Fomenta e organiza a colaboração voluntária e desinteressada das 

pessoas singulares e colectivas, públicas e privadas, nas actividades da 

instituição, ao serviço do bem comum e em especial em situações de 

acidente grave ou catástrofe; 

• Colabora com outras entidades e organismos que actuem nas áreas de 

protecção e socorro e da assistência humanitária e social, sendo 

também, neste âmbito, auxiliar ou complementar dos poderes públicos, 

sem prejuízo da sua independência e autonomia e assegurando o 

respeito pelos símbolos, distintivos e emblemas da Cruz, Crescente e 

Cristal Vermelhos, nos termos das Convenções de Genebra e seus 

Protocolos Adicionais; 
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• Colabora com as autoridades de protecção civil em articulação com o 

sistema integrado de operações de protecção e socorro, de acordo com 

os princípios e as normas a que se encontra submetida e sem prejuízo 

da sua independência e autonomia; 

• Colabora com os serviços de saúde militar, no âmbito da protecção aos 

militares feridos, doentes, náufragos, prisioneiros de guerra, às vítimas 

civis dos conflitos nacionais e internacionais e noutras situações 

decorrentes de estados de excepção, no quadro da acção do Movimento 

Internacional da Cruz Vermelha e de acordo com as disposições das 

Convenções de Genebra e seus protocolos adicionais; 

• Colabora com o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho na promoção dos direitos humanos, na difusão e 

ensino do direito internacional humanitário, bem como na difusão e 

aplicação das suas orientações. 

 

Em operações de protecção civil, a CVP tem como missão: 

 

• Intervenção no âmbito do apoio, busca e salvamento, socorro, assistência 

sanitária e social; 

• Evacuação de feridos, o transporte de desalojados e ilesos e a instalação de 

postos de alojamento temporário; 

• Montagem de postos de triagem, estabilização e evacuação; 

• Levantamento de feridos e cadáveres; 

• Apoio psicossocial; 

• Enquadramento de pessoal voluntário que se oferecer para colaborar; 

• Distribuição de roupas e alimentos às populações afectadas; 
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ARTICULAÇÃO  E ACTUAÇÃO DE AGENTES, 
ORGANISMOS E ENTIDADES 

 
Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

 
Fase de Emergência e Reabilitação 

 

A missão que cada um dos Organismos ou Entidade de Apoio exerce em 

colaboração directa com este Plano Municipal de Emergência (PME), quer seja 

na fase de emergência, quer na fase de reabilitação, depende directamente 

das suas missões ou responsabilidades em conformidade com a Lei vigente. 

Considerou-se neste Plano as seguintes entidades e organismos de apoio que, 

numa fase de emergência ou reabilitação tem por missão a colaboração com a 

área de intervenção a que pertencem de acordo com o n.º3 do artº.46 da Lei nº 

27/2006, de 3 de Julho: 

 

- Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo 

- Associação de Escoteiros de Portugal 

- Centro de Saúde de Angra do Heroísmo 

- Corpo Nacional de Escutas  

- APTG – Associação dos Portos da Terceira e Graciosa 

- E.D.A. - Empresa de Electricidade dos Açores,S.A. 

- Escola de Enfermagem de Angra do Heroísmo 

- Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo 

- Instituto de Acção Social  

- Juntas de Freguesia do Concelho de Angra do Heroísmo 

- SRHE – Serviço Regional da Habitação e Equipamentos 

- Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo 

- URA – União de Radioamadores dos Açores  

- Órgãos de Comunicação Social 

- Departamentos do Governo Regional com competência em matéria de 

florestas, conservação da natureza, indústria e energia, transporte, 

recursos hídricos e ambiente 

- AMI- Associação Médica Internacional 
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- Cozinha económica Angrense  

- Outras entidades públicas ou privadas cuja missão se enquadre na 

acção a desenvolver. 


