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ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS 
 

Organização 

 

Responsável Presidente da CMAH 

 

Responsável imediato Vereador com competência delegada 

  

Organismos de apoio E.D.A. Empresa de Electricidade dos Açores,S:A: 

 Associação de Escoteiros de Portugal 

 Casas do Povo 

 Corpo Nacional de Escutas 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Grupos Desportivos 

 Instituto de Acção Social 

 Juntas de Freguesia de Angra do Heroísmo 

 Salões Paroquiais 

 Santa Casa da Misericórdia de AH 

 Santa Casa da Misericórdia de S. Sebastião 

 Santa Casa da Misericórdia dos Altares 

 Sociedades recreativas e culturais 

 Regimento de Guarnição Nº1 

 SRAM - Secretaria Regional do Ambiente e do  

 Mar 

 SRAF - Secretaria Regional da Agricultura e 

 Florestas 

 SRHE - Delegação da ilha Terceira 

 Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo 
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Missão 

 

• Recolha e transporte de pessoas e bens 

• Desobstrução das vias de comunicação 

• Demolição de estruturas deficientes 

• Remoção de escombros 

• Escoramento de edifícios 

• Remoção de viaturas sinistradas 

• Reparação de redes eléctricas 

• Reparação de redes de águas 

• Reparação de redes de esgotos 

• Recolha de lixos e entulhos 

• Avaliação da extensão dos estragos materiais 

• Vistorias para habitação e auto-construção 

• Implementar acções de socorro e assistência. Sociologicamente é 

fundamental manter as famílias reunidas. As escolas devem ser ocupadas 

em último lugar. 

• Coordenar a gestão das áreas de alojamento, acampamento e Campo de 

Desalojados. 

• Organizar o serviço interno dos acampamentos, incluindo a designação dos 

respectivos responsáveis, administração, equipas de preparação do terreno, 

montagem de tendas, água, sanitários, banhos, lavagens, cozinha, 

iluminação, etc. 

• Desenvolver acções de segurança social, providenciando a recepção e o 

envio de mensagens entre os desalojados e famílias. 

• Organizar passatempos nos centros de desalojados e acampamentos. 

• Controlar a distribuição de tendas a desalojados que pretendam instalar-se 

junto da sua residência em ruínas. 

• Garantir a distribuição de um transistor por centro de desalojados ou 

acampamento. 

• Garantir o controlo dos desalojados e das pessoas que se apresentem para 

receber alimentos. 

• Preparar um sistema de recolha de dádivas. 
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• Constituir nas Juntas de Freguesia e no Quartel dos Bombeiros Voluntários 

postos de recenseamento de voluntários. 
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Instruções de Coordenação 

 

• Plano Municipal de Emergência entra em vigor para: planeamento, treino, e 

preparação dos intervenientes, após a sua aprovação; activação, à ordem do 

Director do Plano, sempre que a situação ou previsão o justifique. 

 

• Os Responsáveis por cada uma das áreas de intervenção estabelecem a 

sua própria cadeia de coordenação de acordo com os organismos que os 

apoiam na conduta operacional. 

 

• Os Responsáveis por cada uma das áreas de intervenção devem inventariar 

os meios e recursos indispensáveis ao cumprimento das missões e à 

articulação com os restantes Grupos, executando as tarefas que lhes estão 

atribuídas neste Plano Municipal. 

 

• A activação da Comissão Municipal de Protecção Civil de Angra do 

Heroísmo deve ser comunicada de imediato ao Serviço Regional de 

Protecção Civil e Bombeiros dos Açores. 

 

• As Entidades e Organismos intervenientes elaboram planos específicos 

sectoriais de pormenor, dando conhecimento à CMPC. 

 

• Os responsáveis das Entidades e Organismos intervenientes têm o dever de 

se familiarizar e ao seu pessoal, com o conteúdo do PME, para o 

desempenho das missões previstas. 

 

• As Entidades e Organismos intervenientes devem promover exercícios de 

simulação e treino para preparação do pessoal e execução de 

procedimentos operacionais. 

 

• Após a desactivação do PME e num prazo máximo de 15 dias, deverão as 

Entidades e Organismos intervenientes, elaborar relatório a enviar ao SMPC, 

contendo as suas acções e quantificando os recursos envolvidos. 
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• Todas as Entidades, Organismos e particulares quando do conhecimento de 

um acidente grave, catástrofe deverão comunica-lo, no mais curto espaço de 

tempo, e pela forma mais expedita aos Bombeiros Voluntários ou PSP. 

 

• Sempre que tenham conhecimento de acidente grave ou catástrofe deverão 

os Responsáveis de cada Área de Intervenção dirigir-se de imediato para o 

Gabinete do Serviço Municipal de Protecção Civil. 

 

•  O Gabinete da Comissão Municipal de Protecção Civil está localizado nos 

Serviços Municipalizados (Rua Capitão Manuel Jaques, antiga Rua do 

Castelinho), em alternativa no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Angra 

do Heroísmo e em situações extremas no edifício do Serviço Regional de 

Protecção Civil e Bombeiros dos Açores. 
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ADMINISTRAÇÃO  

 

Pessoal empenhado 

 

O pessoal da Administração Pública Local é nomeado e remunerado pelos 

organismos a que pertence. O pessoal integrado nas Entidades e Organismos 

previstos neste PME são remunerados por essas mesmas Entidades e 

Organismos.  

 

O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite, deve apresentar-se nas 

juntas de freguesia ou no quartel dos bombeiros, que constituem postos de 

recenseamento de voluntários, se outros locais não forem divulgados. 

 

Finanças 

  

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, através do Serviço Municipal de 

Protecção Civil é responsável pelas despesas e receitas resultantes do apoio à 

Comissão Municipal de Protecção Civil e decorrentes da aplicação do plano. 
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LOGÍSTICA 
 

Organização 

 

 

Responsável Vereador com competência delegada 

 

Responsável imediato Substituto do Vereador com competência 

  delegada 

 

Organismos de apoio Todas as entidades e organismos envolvidos na 

situação de catástrofe ou acidente grave 

previstas no PME  

 

Missão 

 

Alimentação, alojamento e agasalho 

 

A alimentação, alojamento provisório e agasalho das populações afectadas, 

será a cargo do SMPC através dos recursos disponíveis  para o efeito.  

 

Combustíveis e lubrificantes 

 

Os combustíveis e lubrificantes são obtidos pelas Entidades e Organismos 

intervenientes no mercado local ou em local designado pelo SMPC, através de 

guia de fornecimento.  

 

Manutenção e reparação de material 

 

As despesas de manutenção e reparação de material são da responsabilidade 

de cada entidade, agente ou organismo de apoio.  
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Material sanitário 

 

Este material está a cargo das Entidades e Organismos intervenientes. 

Poderão ser constituídos nas instalações do Centro de Saúde e das forças de 

socorro, postos de fornecimento de material sanitário através de pedido ao 

responsável pela logística. 

 

Evacuação de vítimas 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. 

 

Mortuária 

 

São estabelecidos locais de reunião de mortos nas mortuárias existentes e 

noutros locais a definir. 

 

Evacuação de evacuação 

 

As normas de evacuação das populações serão estabelecidos pela área de 

intervenção responsável pelos procedimentos de evacuação. 

 

Serviços técnicos 

 

Serão estabelecidos planos de actuação dos serviços técnicos no âmbito da 

reabilitação dos serviços mínimos essenciais. 

 

Artigos diversos 

 

Poderão ser solicitados ao responsável pela logística mediante pedido, os 

artigos julgados necessários para as acções de protecção civil. 
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COMUNICAÇÕES 
 
Organização 

 

Responsável Comandante Operacional do SMPC - CMAH 

 

Responsável imediato Encarregado do SMPC – responsável pelas 

comunicações 

 

Organismos de apoio Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo 

 Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

 Polícia de Segurança Pública 

 SRAPA - Adm. Florestal da ilha Terceira 

 SRHE – Delegação da ilha Terceira 

 Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo 

 URA – União de Radioamadores 

 EDA Electricidade dos Açores,S.A. 

 

 

Missão 

 

• Estabelecer um Plano de Comunicações entre todas as entidades e 

organismos envolvidos, de acordo com a situação de emergência. 

• Garantir a ligação entre as entidades com responsabilidades de 

coordenação e os vários intervenientes com missões atribuídas para as 

operações de socorro e assistência a realizar. 

• Promover a recolha sistemática de informação relacionada com a situação 

de emergência. 

• Elaborar Relatórios de Situação de acordo com os modelos referenciados. 

• Estabelecer o registo cronológico da evolução da situação de emergência. 

• Os Radioamadores e os C.B. em ligação com o Gabinete da CMPC 

colaboraram a título supletivo nas ligações a efectuar, caso os meios 

normais de telecomunicações não sejam suficientes. 
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
 

 
Organização 

 

 

Responsável Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência 

 

Responsável imediato Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência 

 

Organismos de apoio Órgãos de Comunicação Social 

 

Missão 

 

Numa situação de emergência é necessário garantir uma difusão de 

informação correcta e oportuna à população 

 

Assim importa manter através de toda a Comunicação Social um fluxo contínuo 

de informação e instruções, antes, durante e depois de uma catástrofe, de 

modo a garantir informação correcta e atempada sobre: 

 

• A ocorrência e as consequências dela resultantes. 

• Os planos para socorrer a população numa catástrofe ou numa situação de 

emergência. 

• As responsabilidades individuais decorrentes da execução de um plano de 

emergência. 

• A situação na área da catástrofe, as acções que estão a ser tomadas pelo 

Governo Regional e pelos Municípios e as acções que devem tomar 

enquanto cidadãos. 
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Responsabilidades 

 

O Presidente do CMPC dará inicialmente toda a informação respeitante à 

catástrofe.  

Ao responsável pela gestão da informação compete: 

 

• Receber, compilar e preparar a informação oficial em todas as fases do 

planeamento da catástrofe e operações de emergência, para avaliação e 

divulgação. 

• Preparar a informação para os orgãos de Comunicação Social que visitam o 

Gabinete da CMPC ou a área da catástrofe. 

• Manter a ligação com a Comunicação Social. 
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PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 

Organização 

 

Responsável Presidente da CMAH 

 

Responsável imediato Vice- Presidente da CMAH 

 

Organismos de apoio Guarda Nacional Republicana -Destacamento AH  

 Regimento de Guarnição Nº1 

 Polícia de Segurança Pública 

 Polícia Marítima 

 Serviço Municipal de Protecção Civil 

 Serviços Municipalizados da CMAH 

 

 

Missão 

 

• Garantir a manutenção da Lei e da Ordem na evacuação das populações  

• Controlo de tráfego e multidões 

• Coordenar a evacuação e o controlo das populações afectadas 

 

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 proceder a 

operações de socorro, salvamento, evacuação, alojamento e realojamento de 

populações. 

 

Alojamentos 

 

As áreas de alojamento a utilizar são preferencialmente as infra-estruturas 

comunitárias existentes (Casas do Povo, Centros Paroquiais, Sedes de 

Escuteiros, instalações desportivas, etc.), parques de campismo e outras 

instalações fixas que se revelem adequadas à situação em causa. Não 
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obstante, um dos problemas que se coloca quanto à selecção dos locais em 

causa prende-se com a sua segurança, nomeadamente, no que concerne à 

sua localização e à resistência das estruturas à acção sísmica. As escolas 

deverão ser utilizadas como última solução, tendo em atenção que a actividade 

diária das crianças deve manter-se tanto quanto possível dentro da 

normalidade. Alternativamente pode ser planeada a instalação de abrigos 

temporários (tendas, pré-fabricados e outros).  

 

Os pontos de encontro aconselhados para a reunião de pessoas em caso de 

catástrofe, assim como os locais possíveis para alojamento e acampamento no 

Concelho de Angra do Heroísmo foram identificados pelo SRPCBA em 1998 

(em Anexo).  

 

Circulação de pessoas e bens 

 

As estratégias a adoptar relativamente à circulação de pessoas e bens, quer no 

sentido das operações de intervenção na zona sinistrada, quer no sentido da 

evacuação, dependerão fundamentalmente do tipo de evento em causa, sua 

localização, magnitude e duração. Uma vez accionado o sinal de alerta, as 

instruções relativas à movimentação de populações devem ser claras e 

rigorosas, por forma a minorar tanto quanto possível as consequências do 

evento. Tal facto obriga a um rápido levantamento do impacto da ocorrência 

recorrendo-se a batedores munidos com equipamento de telecomunicações 

que, por esta via, enviarão todas as informações para o gabinete do SMPC. 

Sabendo-se que o estado da rede rodoviária é um dos elementos mais críticos 

no que respeita à circulação de pessoas e bens, descrevem-se abaixo algumas 

questões sobre as quais importa reflectir na fase de planeamento. 

 

Tal como se pode constatar a partir da análise da situação do concelho é na 

cidade de Angra do Heroísmo que se situam estruturas estratégicas como o 

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo e o Hospital de 

Santo Espírito, entre outras. Na eventualidade de qualquer evento de maior 

impacto nesta área, irá registar-se um aumento da circulação entre Angra do 

Heroísmo e as freguesias sinistradas, cenário que pode tornar-se problemático 
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caso se verifique a interrupção ou o congestionamento das vias que dão 

acesso a tais estruturas. 

 

Por outro lado, é na parte NE (noroeste) da ilha que se desenvolvem o 

aeroporto e as principais infra-estruturas portuárias, pelo que o fluxo de tráfego 

se pode vir a fazer-se com especial intensidade nos dois sentidos, em 

particular ao nível da via Vitorino Nemésio. 

 

Como medida preventiva importa, pois, diminuir a vulnerabilidade de todos os 

percursos passíveis de serem utilizados em caso de emergência. Embora, de 

uma maneira geral, o Concelho seja servido por uma rede rodoviária com 

bastantes alternativas, no decurso do levantamento preliminar que esteve na 

base do presente plano foram detectados alguns problemas pontuais a corrigir, 

nomeadamente, no que respeita à existência de muros de pedra solta, 

habitações degradadas, taludes instáveis, postes e árvores de grande porte 

junto a estradas e caminhos que, por vezes, apresentam piso em más 

condições e/ou atravessam linhas de água através de pontes que deveriam ser 

vistoriadas. O colapso de estruturas poderá conduzir à obstrução das vias de 

comunicação terrestre, colocando em risco todas as operações de socorro e 

salvamento, problema particularmente gravoso nos casos em que as 

localidades, no seu todo ou em parte, são servidas por uma única via de 

acesso. Nestas situações é necessário providenciar para tais zonas condições 

que permitam realizar operações de socorro e salvamento por via aérea, 

nomeadamente através da construção de heliportos em áreas relativamente 

amplas, aplanadas e afastadas de segmentos de cabos aéreos. 

 

 

PONTOS DE ENCONTRO/ALOJAMENTO/ACAMPAMENTO 

 

Os pontos de encontro são definidos pelo SRPCBA (Plano de 1998) sem 

prejuízo dos planos de emergência que serão elaborados para cada freguesia. 
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ORGANIZAÇÃO DE UM CAMPO DE DESALOJADOS 

 

Após a chegada dos desalojados aos pontos de encontro as populações 

evacuadas são reconduzidas às zonas de acolhimento das suas áreas de 

residência ou para casas de familiares. Quando esta opção não for possível, 

são encaminhados para zonas de permanência prolongada. Preferencialmente 

estas últimas zonas devem possuir condições adequadas e completas de 

alojamento e alimentação. Esgotada a capacidade destas áreas de 

realojamento, surge a necessidade de se instalar um Campo de Desalojados 

(CD). 

 

O Campo de Desalojados corresponde ao local onde a população evacuada 

permanecerá, pelo período de tempo necessário à sua reintegração com 

carácter definitivo no meio de origem ou outro. O referido campo deve possuir 

itinerários de acesso permanente e em bom estado de conservação, esgotos e 

proximidade em relação a áreas de abastecimento, designadamente água e 

energia. A instalação do CD poderá ser feita com base em infra-estruturas já 

existentes ou em estruturas implantadas especificamente para o efeito, 

nomeadamente pré-fabricados ou tendas. 

 

Deverão ser previstas instalações especiais reservadas a grupos de pessoas 

com problemas ou carências mais graves (órfãos, doentes, idosos, etc.). 

 

A entrada em funcionamento do CD deverá ocorrer 48 horas após a 

determinação da sua necessidade pela Comissão municipal de Protecção Civil. 

Cada CD organiza-se em: 

 

Direcção do Campo 

 

• Executa missões de instalação e gestão global do CD, definição de 

prioridades, apreciação de requisições e coordenação com as restantes 

Forças envolvidas. 

• A Direcção é designada pela àrea de Intervenção de Administração de 

Meios e Recursos, devendo funcionar 24 horas por dia. 



Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 
Concelho de Angra do Heroísmo 

III.5 5 

 

Sector de administração 

 

• É responsável pela administração do CD, designadamente pelo controlo 

das existências armazenadas, pela manutenção das estruturas móveis e 

imóveis, pela instalação e funcionamento do centro de comunicações 

regulares, para o serviço do CD. 

 

Sector de Alojamento e Serviços Essenciais 

 

• Gere o parque habitacional disponível procedendo a inspecções regulares e 

frequentes das condições de habitabilidade. 

• É responsável pelas áreas de saneamento básico, alimentação de saúde e 

segurança. 

• Organiza o apoio escolar, assistência religiosa e responde, quando possível 

a necessidades específicas do CD. 
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MANUTENÇÃO DE ORDEM PÚBLICA 
 

Organização 

 

Responsável Comandante da PSP 

 

Responsável imediato 2º Comandante da PSP 

 

Organismos de apoio Guarda Nacional Republicana -Destacamento de 

Angra do Heroísmo 

 Polícia de Segurança Pública 

 Polícia Marítima 

 Regimento de Guarnição Nº1 

 

 

Missão 

 

• Garantir a manutenção da Lei e da Ordem 

• Controlo de tráfego e multidões 

• Coordenar o controlo de acessos às áreas afectadas 

• Colaborar nas acções de aviso, alerta e mobilização do pessoal envolvido 

nas operações de socorro, bem como no aviso e alerta às populações. 

• Garantir a protecção de vidas e bens 

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

• Efectuar rondas de vigilância 
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SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 
 

 
Organização 

 

Responsável Presidente do Conselho de Administração do 

Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo 

(HSEAH) 

 

Responsável imediato Director do Serviço de Urgência do HSEAH 

 

Organismos de apoio  Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo 

  Centro de Saúde de Angra do Heroísmo 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

 Delegado de Saúde do Concelho de Angra do 

 Heroísmo 

 Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo 

 Regimento de Guarnição N.º1 

 

 

 

Missão 

 

• Prestar serviços de saúde e cuidados médicos urgentes de acordo com os 

planos estabelecidos. 

• Organizar, montar e gerir hospitais de campanha. 

• Coordenar a montagem de postos de triagem e de socorros. 

• Coordenar as acções de evacuação secundária de vítimas, entre os postos 

de triagem e de socorros e as outras estruturas de saúde existentes. 

• Identificar os mortos e proceder às operações mortuárias. 
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SOCORRO E SALVAMENTO 
 

Organização 

 

Responsável Comandante dos Bombeiros Voluntários de 

Angra do Heroísmo (BVAH) 

 

Responsável imediato 2ºComandante dos BVAH 

 

Organismos de apoio  Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo 

 Cruz Vermelha Portuguesa 

    Regimento de Guarnição N.º1 

    Guarda Nacional Republicana -Destacamento de 

                                Angra do Heroísmo 

 

Missão 

 

• Socorro e transporte de vítimas 

• Bombear água no caso de inundações 

• Corte de instalações eléctricas 

• Derrube de empenas e chaminés 

• Transporte de água 

• Recolha e transporte de cadáveres 

• Serviços de ronda para detectar e controlar focos de incêndio 
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SERVIÇOS MORTUÁRIOS 
 
Organização 

 

Responsável  Delegado de Saúde do Concelho de Angra do 

Heroísmo 

 

Responsável imediato Delegado em Regime de Substituição  

 

Organismos de apoio Centro de Saúde de Angra do Heroísmo  

  Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo 

 Juntas de Freguesia do Concelho de Angra do 

Heroísmo 

    

Situação 

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. 

 

Missão 

Estabelecer locais de reunião de mortos nomeadamente nas mortuárias 

existentes, ou noutros locais a definir, com a colaboração das Juntas de 

Freguesia e entidades competentes.  

 

Responsabilidade  

É da responsabilidade do Delegado de Saúde e da sua equipa, com o apoio 

das entidades competentes: 

• Numerar 

• Identificar 

• Escolher o local de armazenamento de mortos, caso seja necessário. 

• Informar a CMPC, sempre que seja possível, o número de mortos e a 

sua distribuição geográfica. 

• Informar à CMPC qualquer situação que ponha em risco a saúde pública 

da população. 
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PROTOCOLOS 
 

 

O Município de Angra do Heroísmo tem protocolos na área de protecção civil 

com as seguintes entidades existentes no Concelho:  

 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo; 

 

- Unidade de Socorro da Cruz Vermelha Portuguesa da Delegação de Angra do 

Heroísmo; 

 

- União de Radioamadores dos Açores. 

 

Estas entidades não só desempenham funções em diversas áreas de 

intervenção do PME, como colaboram activamente com o Serviço Municipal de 

Protecção Civil da CMAH.  

 


