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RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA

Ver o ANEXO I ao presente regulamento, que contém o relatório da consulta pública completo.
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PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO

1. INTRODUÇÃO

O presente Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste, adiante designado por
PMEN, apresenta se como uma “ferramenta” ao dispor do Serviço Municipal de Protecção Civil.

Encarrega se de tipificar os perigos, vulnerabilidades e riscos no concelho, inventariando os meios e
recursos mobilizáveis e fornecendo as directrizes ao desencadeamento das operações de protecção
civil, com vista a possibilitar uma unidade de direcção e controlo eficiente, face a um acidente grave
ou catástrofe. Além de permitir antecipar cenários, organizando, agilizando e uniformizando a
capacidade de resposta à emergência, prevê ainda o estabelecimento de acções que visam repor a
normalidade nas áreas afectadas.

Formalmente descrito como um documento dinâmico em constante aperfeiçoamento, o PMEN é
objecto de exercícios frequentes que têm em vista o teste da sua operacionalidade. Sempre que,
fruto da sua aplicação prática em simulacros ou em situações reais de emergência, se reconheçam
vulnerabilidades, recomenda se a sua pronta actualização/revisão. Tal revisão também deverá ser
feita aquando da percepção de novos riscos introduzidos pela obtenção de informações decorrentes
de novos estudos ou relatórios de carácter técnico e científico, ou pela simples necessidade de alterar
os contactos das diversas entidades envolvidas no plano e actualizar os meios e recursos disponíveis.
Segundo o quadro legislativo em vigor, a sua revisão é exigível, no mínimo, uma vez num período de
dois anos.

Em termos de tipologia e quanto à sua finalidade, o documento caracteriza se como um plano geral,
sendo por isso direccionado a enfrentar, mitigar ou resolver a globalidade das situações de
emergência de previsível ocorrência na área territorial e administrativa do Município. Neste âmbito e
propiciado pelo traçado das principais acessibilidades, a adversa orografia aliada às rigorosas
condições meteorológicas, fazem dos movimentos de vertentes, a maior preocupação relativa à
segurança colectiva e individual da população. A actividade sísmica e vulcânica, enxurradas,
inundações e tsunamis são outros dos riscos de relevante primazia.

Enquanto responsável municipal da política de Protecção Civil, é seu director o Presidente da Câmara
Municipal do Nordeste, tendo como substituto, na sua ausência ou impedimento, o Vereador com
competências na pasta da Protecção Civil.

O PMEN encontra se em vigor desde Fevereiro de 2005, sofrendo actualmente a sua primeira revisão.
Após a sua aprovação, assume se a realização de um exercício de teste num prazo de 180 dias.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Aplicável a nível municipal, o PMEN circunscreve o concelho do Nordeste, dividido em 9 freguesias,
cuja extensão perfaz um total de 101 km2.

De manifesto interesse para todas as organizações e instituições que cooperam nesta matéria, o
mesmo procura fazer face quer a riscos naturais (vulcanismo, sismos, movimentos de
massa/deslizamento de terras, enxurradas, tsunamis, tempestades, ciclones, cheias e inundações,
degradação de solos), quer a riscos tecnológicos, de cariz antrópico (acidentes de tráfego (marítimo
ou terrestre, incluindo os de transporte de substâncias perigosas), incêndios (urbanos, industriais,
florestais), marés negras, ruína de edifícios e colapso de estruturas, soterramento, contaminações),
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tentando evitar ou minimizar as consequências adversas que estes possam causar à segurança das
populações, património, ambiente ou economia do concelho.

É de salientar que, como autoridade municipal de Protecção Civil, caberá ao Presidente da Câmara
declarar a situação de alerta a nível municipal, quando esteja em causa, para efeitos da declaração de
alerta de âmbito distrital, a área do seu município. Sempre que tal se justifique, compete lhe ainda
decretar a convocação da CMPC.

Elaborado pela Câmara Municipal do Nordeste, através de uma equipa técnica designada para o
efeito, o PMEN é aprovado pelos Órgãos do Governo Regional (após parecer prévio da CMPC e dos
Serviços Regionais de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores), que ficam responsáveis pela sua
publicação em Diário da Republica. A posteriori é dado o conhecimento à CNPC.

3. OBJECTIVOS GERAIS

A existência do PMEN vai ao encontro da necessidade de haver um planeamento prévio das
operações de protecção civil, para que o resultado seja uma eficaz gestão das acções de emergência.
Compreende portanto, os seguintes desígnios:

Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à
minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe;

Definir as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, serviços e
estruturas a empenhar em operações de protecção civil;

Definir a unidade de direcção, coordenação e comando das acções a desenvolver;

Coordenar e sistematizar as acções de apoio, promovendo uma maior eficácia e rapidez de
intervenção das entidades intervenientes;

Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe;

Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou
catástrofes e restabelecer, o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade;

Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado
de todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade e
dimensão das ocorrências o justifique;

Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão
necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes;

Promover a informação das populações através de acções de sensibilização, tendo em vista a
sua preparação, a assumpção de uma cultura de auto protecção e o entrosamento na estrutura
de resposta à emergência.

4. ENQUADRAMENTO LEGAL

De forma a poder sustentar a elaboração da revisão do PMEN, apresentam se por ordem cronológica
e com a respectiva abrangência, os seguintes diplomas legais:
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Resolução da Comissão Nacional de Protecção Civil nº 25/2008, de 18 de Julho – Directiva
relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de
emergência de protecção civil;

Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro – Define o enquadramento institucional e operacional da
protecção civil no âmbito municipal, estabelece a organização dos serviços municipais de
protecção civil e determina as competências do comando operacional municipal;

Decreto Lei nº 134/2006, de 25 de Julho – Cria o Sistema Integrado de Operações de Protecção
e Socorro (SIOPS);

Lei nº 27/2006, de 3 de Julho – Aprova a Lei de Bases de Protecção Civil.

A referenciar ainda o capítulo 8, da parte IV do PMEN, onde se proporciona a obtenção de
informação complementar, relativamente a legislação geral e específica relevante para efeitos do
plano.

5. ANTECEDENTES DO PROCESSO DE PLANEAMENTO

O PMEN possui um único antecessor.

Realizado por Victor Hugo Forjaz e Paulo Maciel Amaral, esta versão possuía como suporte, na sua
essência, a Lei n.º 113/91, de 23 de Agosto. A mesma, veio especificar a obrigatoriedade das
actividades de protecção civil serem inseridas em todos os órgãos e departamentos governamentais
e autárquicos, determinando que, entre essas estruturas, deveriam existir colaborações que
tornassem a protecção civil num objectivo superior da sociedade moderna. Tais órgãos e
departamentos providenciariam a concretização de um plano de actuação que prevenisse, atenuasse
e limitasse os riscos resultantes das actividades antrópicas e/ou naturais, recolhendo todo um
conjunto de informação que permitisse modular e analisar cenários hipotéticos.

Naturalmente, todos estes “princípios” se mantêm na revisão do PMEN, muito embora tenham
presentemente um outro tipo de redacção, como constatado anteriormente no enquadramento
legal. Esta versão reúne, como não podia deixar de ser, todos esses intentos.

Comparativamente à versão precedente, destaca se a importância da inserção no âmbito da
Protecção Civil, da directiva relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e
operacionalização de Planos de Emergência de Protecção Civil, além da criação do Manual de apoio à
elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Protecção Civil por parte da ANPC. Tais
documentos visaram garantir primordialmente uma eficaz uniformização da estrutura dos planos a
nível nacional.

Voltando à abordagem histórica, a primeira edição do PMEN foi aprovada pela Câmara Municipal de
Nordeste a 21 de Fevereiro de 2005, após completada e rectificada, de acordo com o parecer do
Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores e submetida a Assembleia Municipal a 24
do mesmo mês, onde obteve, também por unanimidade, parecer favorável. Pela profundidade da
abordagem feita, o documento representa ainda hoje a melhor caracterização em termos técnicos e
científicos da área concelhia, sendo, por isso, subscritos na íntegra determinados capítulos do seu
conteúdo.

O PMEN foi sujeito a um período de consulta pública, nos termos previstos nos n.ºs 8 a 10 do artigo
4º da Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho, através de publicação no site da CMN
(www.cmnordeste.pt) das partes não reservadas do mesmo, que estiveram disponíveis aos munícipes
durante um período de 30 dias úteis: de 15/07/2010 a 27/07/2010.
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Durante a fase de consulta pública foram também consultadas as entidades que integram a CMPC,
assim como o SRPCBA sobre os conteúdos publicados.

No decorrer do período de consulta pública foram registados comentários relativos à parte não
reservada do plano por parte do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores e por
parte do Instituto de Acção Social, assim como um parecer extemporâneo emitido pelo Serviço
Florestal de Nordeste que, devido à relevância dos seus conteúdos, foi também tido em
consideração. A ponderação dos comentários proferidos foi feita no Relatório de Ponderação da
Consulta Pública (ver Anexo I).

Após a fase de consulta pública, concluiu se também o processo de acompanhamento da elaboração
do PMEN por parte da CMPC, através de uma reunião tida no dia 26/11/2010, da qual resultou um
parecer favorável por unanimidade (ver parecer na página 04 do presente documento).

Posteriormente, o PMEN foi aprovado em Reunião de Câmara datada de ___/___/______.

Subsequentemente, o PMEN foi aprovado pela Assembleia Municipal em reunião (extra)ordinária
datada de ___/___/______.

Tendo em conta a não activação do plano anterior, nem a realização de exercícios de teste durante o
período desde 2005 a 2010, declara se a impossibilidade de integrar no novo plano sugestões
resultantes de situações de emergência ou de teste à eficácia e operacionalidade, assim como de
adequabilidade e eficácia dos meios disponíveis.

6. ARTICULAÇÃO COM INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Reconhecendo que cabe ao PMEN absorver dos Planos Municipais de Ordenamento do Território os
seus conteúdos e orientações estratégicas definidas e, conhecendo a exigência destes últimos, se
articularem com os planos a escalas de maior abrangência, como os de natureza territorial (regional e
intermunicipal), sectorial e especial, procurou se, da melhor forma, articular a revisão do PMEN com
os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor e, simultaneamente, com os conteúdos da 1ª
Fase da proposta de Revisão do PDM (caracterização e diagnóstico) que está a decorrer em
simultâneo com a revisão do PMEN.

Atendendo ao curto prazo para elaboração da revisão do PMEN e tendo em consideração a vigência
do actual Plano Director Municipal de Nordeste (Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2003/A, de
12 de Abril), a revisão do PMEN procurou integrar os estudos feitos no âmbito da Revisão do PDM,
nomeadamente no que respeita aos domínios socioeconómico, urbano, biofísico e de infra
estruturas. Deste levantamento concelhio realizado pela equipa da Revisão do PDM, para além da
localização dos equipamentos de saúde, escolares, desporto e forças de segurança, resultou ainda a
identificação das diferentes infra estruturas rodoviárias, portuárias, ambientais, de energia e
telecomunicações, permitindo o cabal reconhecimento da realidade municipal no momento e a
respectiva extrapolação para o presente documento.

O quadro seguinte apresenta uma listagem dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) com
incidência na área do concelho de Nordeste:
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DESIGNAÇÃO NATUREZA DIPLOMA REGULADOR

Plano Regional de Ordenamento do Território dos
Açores (PROTA)

Plano Regional de Ordenamento
do Território (PROT)

Aguarda publicação

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para RAA Plano Sectorial DLR nº 20/2006/A, de 6 de Junho

Plano Regional da Água Plano Sectorial DLR nº 19/2003/A, de 23 de Abril

Plano de Ordenamento Turístico da Região
Autónoma dos Açores (POTRAA)

Plano Sectorial DLR nº 38/2008/A, de 11 de Agosto

Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos
Açores (PEGRA)

Plano Sectorial DLR nº 10/2008/A, de 12 de Maio

Plano Estratégico de Resíduos Industriais e
Especiais dos Açores (PERIEA)

Plano Sectorial Aguarda publicação

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)
da Costa Sul da Ilha de São Miguel

Plano Especial de Ordenamento
do Território (PEOT)

DRR nº 29/2007/A, de 5 de
Dezembro

Plano Director Municipal de Nordeste
PlanoMunicipal de Ordenamento

do Território (PMOT)
DRR nº19/2003/A, de 12 de Abril

Plano Geral de Urbanização da Vila de Nordeste PMOT
Portaria nº 30/87, de 14 de Julho de

1987

Plano de Pormenor da Salga PMOT Aviso nº 14237/2009

Plano de Pormenor da Vila de Nordeste PMOT Aviso nº 14129/2009

Listagem dos IGT com incidência na área do concelho
Fonte: Quaternaire Portugal – Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 1

7. ACTIVAÇÃO DO PLANO

7.1. COMPETÊNCIA PARA ACTIVAÇÃO DO PLANO

A activação do plano de emergência visa assegurar a colaboração das várias entidades intervenientes,
garantindo a mobilização mais rápida dos meios e recursos afectos ao plano e uma maior eficácia e
eficiência na execução das ordens e procedimentos previamente definidos.

Como Director do Plano e no exercício das funções de responsável municipal da política de Protecção
Civil, compete ao presidente da Câmara Municipal desencadear as acções de protecção civil de
prevenção, socorro, assistência e reabilitação, adequadas a cada caso.

Atendendo ao disposto na Lei nº 65/2007, artigo 3º, nº 3, alínea c, quem possui competências para a
activação do PMEN, quando tal se justifique, é a Comissão Municipal de Protecção Civil (contendo
ainda responsabilidades em assegurar a existência da mobilização e articulação entre todas as
entidades e instituições).

No entanto, a CMPC determinou, por unanimidade, os seguintes procedimentos:

1. Activação do Plano Municipal de Emergência de Nordeste (PMEN):

a) A decisão sobre a activação do PMEN é da responsabilidade do Presidente da CMPC
(Presidente da Câmara) ou do seu substituto;

b) Numa situação de risco ou emergência, o Presidente da CMPC (Presidente da Câmara) ou
o seu substituto avalia a situação e decide se será necessário convocar uma reunião da
CMPC;
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c) O Presidente da CMPC (Presidente da Câmara) ou o seu substituto, caso entenda, pode
solicitar a assessoria de qualquer um dos membros da Comissão ou de outra entidade;

d) O Presidente da CMPC (Presidente da Câmara) ou o seu substituto decide sobre a
activação dos meios necessários para fazer face à situação em causa;

e) Cada membro da CMPC tem a responsabilidade de alertar o Presidente da CMPC
(Presidente da Câmara) ou o seu substituto para uma eventual situação de risco ou
emergência que detecte.

2. Procedimento célere para activação do PMEN (a aplicar num cenário de especial complexidade,
caso exista a necessidade de celeridade do accionamento do plano):

a) O Presidente da CMPC (Presidente da Câmara) ou o seu substituto avalia a situação e
decide os procedimentos necessários face à situação concreta e decide sobre a
necessidade de activação do PMEN. Após a restituição da normalidade, a Comissão reúne
se para ratificar as decisões tomadas.

Tal activação do PMEN será publicitada através do site da Câmara Municipal e dos órgãos de
comunicação social (televisão, rádio local e imprensa escrita). Relativamente à sua desactivação, os
meios a empregar admitem se ser os mesmos.

7.2. CRITÉRIOS PARA ACTIVAÇÃO DO PLANO

Prevê se a activação do PMEN quando se verifique a iminência ou ocorrência de um determinado
acidente grave ou catástrofe, que justifique a adopção imediata de medidas excepcionais de
prevenção, planeamento e informação.

Embora seja extremamente complexo o processo de definição de parâmetros que sejam aceites
como “criteriosamente definidores” do modo de actuação (dada a transversalidade de riscos
englobados num plano de emergência), existem diversas variáveis que importa quantificar de modo a
poder suportar essa tomada de decisão. Tal obtenção de dados permite dar objectividade à
apreciação da Comissão sobre a gravidade da situação com que se depara, podendo ou não, em
função dessa análise, justificar a adopção de medidas de protecção civil extraordinárias, como sejam
o accionamento do PMEN.

Feita esta reflexão, apresenta se no imediato as diferentes áreas a avaliar:

Percentagem da superfície territorial coberta pelo plano afectada pelo acidente grave ou
catástrofe;

Efeitos na população (número de mortos, feridos, desalojados, desaparecidos ou isolados);

Danos nos bens e património (número de habitações danificadas, edifícios indispensáveis às
operações de protecção civil afectados);

Danos nos serviços e infra estruturas (danos nas infra estruturas rodoviárias, suspensão do
fornecimento de água, energias ou telecomunicações, por período determinado de tempo);

Danos no ambiente (descarga de matérias perigosas em aquíferos ou no solo, destruição de
zonas florestais, libertação de matérias perigosas para a atmosfera);

Características da ocorrência (caudais registados, magnitude ou intensidade sísmica, quantidade
de substância libertada, entre outros dados objectivos).
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Após a reunião desta informação estabelece se, com base na análise do risco definida pelo Guia para
a Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Protecção Civil e
segundo os moldes de uma matriz, a definição de níveis distintos, quer em termos do grau de
gravidade da ocorrência (residual, reduzida, moderada, acentuada, critica), quer relativamente ao
grau de frequência que a mesma estimativamente possui no concelho (baixa, média baixa, média,
média alta, elevada ou confirmada). Após a averiguação do cenário, procede se então à conjugação
das duas variáveis da matriz, obtendo se um grau de risco, ao qual se recomenda determinado tipo
de posição.

Matriz de Risco – Grau de Risco
Fonte: Guia para Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Plano de Emergência

Cadernos Técnicos PROCIV #9

Define se, para efeitos do plano, a “probabilidade elevada” como a frequência de determinado
acontecimento ocorrer, pelo menos uma vez durante 1 ano, sendo que a grandeza considerada como
“média”, rondará a ordem dos 20 50 anos. Em termos da gravidade, o seu grau “moderado”
pressupõe um evento em que existe a necessidade de tratamento médico, embora sem vítimas
mortais.

Na avaliação da matriz de risco, importa ter também em conta que, sempre que existam factores de
agravamento presentes, como a previsão de condições climatéricas adversas, a proximidade a
aglomerados urbanos ou a cursos de água e a ocorrência do evento em zonas de elevada altitude,
torna se lógico proceder a um determinado nível de agravamento, em cada risco acima descrito.
Quanto à possibilidade de ser decretado, num cenário específico, a situação de contingência ou até a
de calamidade, esta determinação constituirá um objecto que deverá ser tomado em conta, por si só,
aquando a ponderação da activação do plano.

Definidos os critérios primordiais da análise da ocorrência, resta definir o tipo de acção a executar
perante os diferentes níveis de risco estabelecidos. Assim:

Para um grau de risco baixo ou moderado, considera se que a situação pode ser controlada
exclusivamente através dos procedimentos normais das entidades de Protecção Civil, sendo
portanto totalmente desnecessário a activação do PMEN.

Na presença de um risco elevado em que a gravidade de ocorrência seja moderada, equacionar
se á a declaração da situação de alerta por parte da autoridade municipal com competência
para tal.



Parte I – Enquadramento Geral do Plano

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

13

Num cenário que envolva um grau de risco elevado e em que a gravidade de ocorrência seja
acentuada ou crítica, pressupõe se a exigência de tomada de medidas especiais de reacção,
sendo que será declarada a situação de alerta e ponderada a necessidade de activação do
PMEN.

Na existência de um risco extremo, em que a situação se verifica numa área alargada e envolve
elevado número de vítimas mortais, de feridos e hospitalizações, incluindo a retirada em grande
escala de pessoas por uma duração longa, em que a comunidade deixa de conseguir funcionar
sem suporte significativo, será prontamente activado o PMEN.

8. PROGRAMA DE EXERCÍCIOS

O regular treino do PMEN através da realização de exercícios em que se simulam situações de
emergência a diferentes níveis permite não só testar a operacionalidade do plano (detectando se
possíveis melhoramentos que conduzam ao seu aperfeiçoamento), como também criar rotinas em
termos da aplicação do procedimento. Esta preparação envolve a necessidade de uma avaliação,
quer ao nível de sala de operações, testando se a prontidão, capacidade de resposta e de mobilização
dos meios das diversas entidades envolvidas (exercícios de posto de comando CPX), quer em
exercícios meramente de ordem operacional, no qual se desenvolvem missões no terreno, com meios
humanos e equipamento, que permitem analisar as disponibilidades operacionais e a capacidade de
execução (tipo LivEx).

Embora não se especificando, desde já, uma calendarização de possíveis eventos de exercícios de
teste, a publicação da Portaria n.º 25/2008, prevê que, após a primeira revisão do plano de
emergência, seja realizado um simulacro num prazo máximo de 180 dias. Excepto se disposto em
contrário em legislação específica, essa ocorrência é bianualmente exigível.

Da análise do histórico constata se que os movimentos de massa e os deslizamentos de terras
representam os riscos a nível concelhio com um maior número de acontecimentos, concluindo se
portanto, a sua maior probabilidade de ocorrência. Seguindo esta linha de pensamento, recomendar
se ia o “direccionar de esforços” segundo esta “direcção”, de modo a potenciar a resposta e a
minimizar os possíveis impactos nas populações e nas infra estruturas que tais eventos podem
acarretar.

Para a realização de simulacros com cenários que incluam as tipologias de risco anteriormente
descritas serão pedidas directrizes ao SRPCBA, colocando à sua consideração questões de pormenor
relativas aos casos a aplicar e aos meios e recursos a envolver.

Declara se ainda que, após a aprovação do plano e num limite máximo de 180 dias, será realizado um
exercício de posto de comando CPX. Posteriormente, e num período de 2 anos, executar se á um do
tipo LivEx, alternando se bianualmente a tipologia do exercício a aplicar. Por outras palavras, ora se
aplica um do género CPX, ora se aplica um LivEx.

A título meramente indicativo, salienta se ainda, pela simbologia da data, o Dia Mundial da Protecção
Civil (1 de Março) como uma possível data para a realização de treinos do plano.



Parte II – Organização da Resposta

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

14

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA

1. CONCEITO DE ACTUAÇÃO

Estabelecendo os princípios orientadores a aplicar numa operação de emergência de protecção civil,
define se seguidamente a missão, as tarefas e as responsabilidades dos diversos agentes, organismos
e entidades, identificando as respectivas regras de actuação e tipificando as medidas a adoptar para
resolver ou atenuar os efeitos decorrentes de um acidente grave ou catástrofe.

Deste modo, importa esmiuçar o espaço amostral da actuação das entidades a nível concelhio que
possuem responsabilidades na área de protecção civil. É com naturalidade, que se estabelece a
divisão da sua actividade, em três fases francamente distintas:

• FASE DE PREVENÇÃO

Período de “normalidade”, no qual as entidades desenvolvem a sua regular actividade de
acordo com a sua estrutura de comando e direcção internas.

• FASE DE EMERGÊNCIA (Existência da Ocorrência)

Onde se torna necessário uma actuação articulada e conjunta entre os agentes da protecção
civil que actuam ao nível do município e as entidades e organismos de apoio.

• FASE DE REABILITAÇÃO (Pós Emergência)

Que engloba a reposição da normalidade da comunidade afectada.

As várias entidades com responsabilidades deverão, portanto, basear a sua actividade em três eixos
de acção fundamentais: a prevenção e planeamento, o socorro e assistência e a reabilitação. Tais
níveis constituem as componentes primordiais de actuação, associadas ao ciclo de emergência:

Ciclo de Emergência (adaptado de ESA funded GSE RESPOND)
Fonte: Plano Municipal de Emergência de Torres Vedras
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Prevenção e

Planeamento
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Durante a fase de prevenção, torna se fulcral que as entidades desenvolvam inúmeros esforços no
sentido de exponenciar a sua eficiência conjunta em situações de acidente grave e catástrofe, quer
através do planeamento de estratégias de emergência e do delineamento de exercícios, quer
segundo a realização de acções de sensibilização e esclarecimento dirigidas directamente às
populações.

Uma vez que as situações de emergência exigem o envolvimento de vários agentes, importará definir
previamente as suas competências e missões, como estas se irão organizar entre si, e quais os canais
de comunicação que possibilitarão manter em permanência a sua acção concertada.

Controlada a situação de emergência, importa desenvolver esforços no sentido de restabelecer a
normal actividade das populações afectadas. De modo a garantir a celeridade desta fase, será
essencial definir os domínios que deverão ser alvo preferencial de intervenção e as acções que
permitirão alcançar os objectivos propostos. Tal processo exige uma actividade prévia de
planeamento que compreende a definição das acções a desenvolver, entidades responsáveis pelas
mesmas e quais as melhores soluções técnicas a adoptar.

O conjunto de medidas a implementar no terreno procurará dar resposta à necessidade de
restabelecer, no mais curto espaço de tempo, o regular funcionamento dos serviços básicos (saúde,
segurança, justiça, segurança social) e a recuperação e estabilização das infra estruturas essenciais
afectadas.

Dada a relação de proximidade e distribuição de infra estruturas, reporta se a importância da
existência de capacidade de articulação com os Serviços Municipais de Protecção Civil dos concelhos
limítrofes permitindo, desta forma, caso a situação em causa tenha uma magnitude que possa
ultrapassar o domínio do Concelho, listar vulnerabilidades e riscos, assim como conhecer meios e
recursos que podem, de forma directa, em determinada eventualidade, servir de apoio.

Nos pontos que se seguem define se, de forma detalhada, todas estas questões de modo a maximizar
a eficiência da resposta dos agentes de protecção civil que actuam no concelho de Nordeste, tendo
em conta os meios disponíveis e as características específicas do concelho.

1.1. COMISSÕES DE PROTECÇÃO CIVIL (COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO

CIVIL)

Caracterizando se como o órgão de coordenação em matéria de protecção civil à escala municipal, a
Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC) é composta por elementos que auxiliam na definição e
execução da política de protecção civil. A sua convocação e presidência está a cargo da autoridade
política de protecção civil, o Presidente da Câmara Municipal ou, no seu impedimento, o vereador
substituto.

CONSTITUIÇÃO:
Presidente da Câmara Municipal do Nordeste;

Coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil;
Comandante dos Bombeiros Voluntários do Nordeste;

Comandante da Esquadra da Polícia de Segurança Pública do Nordeste;
A Autoridade Concelhia de Saúde do Nordeste;

O Director do Centro de Saúde do Nordeste;
Os presidentes de Junta de Freguesia do Concelho;

O delegado do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;
Um Representante da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;

Um representante do Serviço Florestal do Nordeste;
Um Representante da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste;
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Um representante dos serviços de Segurança Social do Nordeste;

Um representante do Corpo Nacional de Escutas.

A intervenção da CMPC justifica se em função de cada ocorrência em concreto, seja a nível da
tipologia do evento, ou em termos da sua magnitude, sendo que lhe cabe a responsabilidade pela
gestão da participação operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a desencadear.

COMPETÊNCIAS

Accionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê lo para aprovação dos
Órgãos de Governo próprio e acompanhar a sua execução;

Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil que sejam
desenvolvidas por agentes públicos;

Colaborar, sempre que necessário, na decisão de accionamento do plano tomada pelo
Presidente da CMPC, quando tal se justifique;
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;

Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os
órgãos de comunicação social.

Reconhecida a vulnerabilidade reduzida aos principais riscos afectos ao espaço geográfico em causa e
sendo um espaço de relativo apetrechamento no que a redes de comunicações e telecomunicações
diz respeito, define se como local de funcionamento da Comissão o quartel da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste. As instalações da Câmara Municipal do
Nordeste, localizadas na Praça da República, nomeadamente o edifício da Divisão de Obras e
Urbanismo (Gabinete do Vereador com competências em matéria de Protecção Civil), poderão
revelar se uma alternativa em caso de necessidade, importando realçar, a possível definição de
outros locais, em função da proximidade ao local afectado.

1.2. CENTROS COORDENAÇÃO OPERACIONAL

Não obstante não possuírem qualquer tipo de aplicabilidade em termos municipais, nem a nível de
Região Autónoma dos Açores, são “chamados a intervir” a nível nacional ou distrital, sempre que a
natureza, gravidade e extensão da ocorrência o exija. Definidos nos termos do Sistema Integrado de
Operações de Protecção e Socorro (SIOPS), são o garante do funcionamento de uma estrutura de
comando destinada a funcionar sem ambiguidades sob o conceito de comando único. Encarregam se
de gerir a participação operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro, através do
recurso a centrais de comunicações.

2. EXECUÇÃO DO PLANO

O PMEN como instrumento orientador da actividade de protecção civil a nível municipal engloba
todas as fases do ciclo de emergência, referenciando se nos pontos que se seguem, a organização dos
meios operacionais de resposta à emergência e as linhas fundamentais de actuação das entidades
decisoras, antes, durante e após a ocorrência da incidência.

No uso das competências e responsabilidades que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito da
direcção e coordenação das operações de protecção civil, o Presidente da Câmara Municipal, ou o
seu legítimo substituto, empenha todos os esforços para facultar aos SMPC e aos demais agentes
intervenientes, as condições indispensáveis para assegurar o conjunto das acções a desenvolver,
confirmando a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado,
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não só de todos os meios e recursos disponíveis como também dos meios de reforço externos que
venham a ser obtidos.

Assim, e segundo as diversas fases do ciclo de emergência, deve o Presidente da Câmara desenvolver,
com oportunidade e eficiência, as seguintes acções de planeamento e conduta operacional:

FASE DE PREVENÇÃO
Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC;

Promover a inventariação e avaliação dos meios e recursos necessários para fazer face a
uma situação de emergência, propondo se correcções adequadas e prevendo a sua rápida
mobilização;
Incentivar a realização de acções de divulgação junto dos munícipes, com vista à adopção
de medidas de autoprotecção e de fomentação do voluntariado na protecção civil;

Requerer e acompanhar a elaboração e actualização do plano municipal de emergência e
dos planos especiais, quando estes existam;

Fomentar a realização de estudos técnicos com vista à identificação, análise e
consequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afectar o município,
em função da magnitude estimada e do local previsível da sua ocorrência, promovendo a
sua cartografia, de modo a prevenir, quando possível, a sua manifestação e a avaliar e
minimizar os efeitos das suas consequências previsíveis;
Motivar medidas de ordenamento e planeamento que conduzam à minimização da
vulnerabilidade municipal;

Incitar a actualização da informação relativa a acidentes graves e catástrofes ocorridas no
município, bem como sobre elementos relativos às condições de ocorrência, às medidas
adoptadas para fazer face às respectivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou
insucesso das acções empreendidas em cada caso;

Preparar e dotar o local de funcionamento da CMPC de todos os meios e recursos
necessários e suficientes à sua actividade;
Promover o levantamento, organização e gestão dos centros de alojamento a accionar em
situação de emergência;
Informar e sensibilizar a população sobre os riscos, a vulnerabilidade e as medidas de
autoprotecção a adoptar;
Incentivar o planeamento do apoio logístico a prestar às vítimas e forças de socorro em
situação de emergência;
Promover medidas preventivas destinadas ao alojamento ou evacuação das populações
afectadas pela situação de emergência, bem como as suas eventuais necessidades de
alimentação, agasalho e bem estar;
Estimular a elaboração de planos prévios de intervenção e a execução de exercícios e
simulacros que contribuam para uma actuação eficaz de todas as entidades intervenientes
nas acções de protecção civil;

Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que considere
mais adequadas.

IMINÊNCIA DA OCORRÊNCIA
Tomar conhecimento da situação;

Equacionar a pertinência de convocar a CMPC;
Solicitar, caso se justifique, a monitorização técnico científica;

Impulsionar o fornecimento de informações relativas à tomada de medidas preventivas e
procedimentos específicos a ter pela população, para fazer face à situação em causa;
Promover a elaboração de relatórios técnicos da situação;

Acompanhar a evolução da situação de crise.
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Equacionando se um cenário em que se toma como presente a iminência de ocorrência de
determinado perigo, o Presidente da CMPC, ou o seu substituto em caso de impedimento, pode
determinar a activação do PMEN, auxiliado, sempre que necessário pelos membros da CMPC. Esta
situação pode ocorrer no caso de ter sido emitido um alerta.

A referir ainda, que a existência da necessidade de serem tomadas medidas excepcionais que
determinem a activação do plano, é independente da ocorrência, ou seja, tanto pode ser evocada
antes da emergência, como após o evento ter acontecido. Tais medidas poderão compreender
quatro níveis distintos de intervenção, sendo accionados de forma crescente, de acordo com a
gravidade verificada ou prevista da ocorrência e com número de meios necessários para lhe por
termo, designadamente:

Tipos de acção a executar perante os diferentes níveis de risco estabelecidos na matriz de risco
Grafismo suportado nos critérios de activação do Plano (Parte I, ponto 7.2)

A declaração da situação de alerta determina uma obrigação especial de colaboração dos meios de
comunicação social, em particular das rádios e das televisões, visando a divulgação das informações
relevantes relativas à situação. Na necessidade de se declarar a situação de alerta, o acto deverá
mencionar expressamente:

A natureza do acontecimento que originou a situação declarada;
O âmbito temporal e territorial;

A estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar.

Seguidamente estabelecem se, para as duas fases de desenvolvimento da acção (emergência e
reabilitação), as medidas a adoptar pela entidade máxima municipal em cada uma delas.

2.1. FASE DE EMERGÊNCIA

Caracteriza se pelas acções de resposta tomadas e desenvolvidas nas primeiras horas após um
acidente grave ou catástrofe e destina se a providenciar, através de uma resposta concertada, as
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condições e meios indispensáveis à minimização das consequências, nomeadamente as que
impactem nos cidadãos, no património e no ambiente. Assim, durante a fase de emergência, são
competências do Presidente da Câmara:

DURANTE A EMERGÊNCIA

Tomar conhecimento da situação;
Equacionar a pertinência de convocar a CMPC;

Coordenar e promover a actuação dos meios de socorro de modo a controlar o mais
rapidamente possível a situação e prestar socorro adequado às pessoas em perigo,
procedendo à busca e salvamento;
Decidir, em cada momento, as acções mais convenientes em função da emergência, e a
aplicação das medidas de protecção, tanto para a população como para os vários agentes
intervenientes no plano;
Estabelecer prioridades, obtendo os meios e recursos necessários para o desenvolvimento
das tarefas necessárias, tais como socorrer feridos, recolher defuntos, 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;

Manter se permanentemente informado sobre a evolução da situação, a fim de, em
tempo útil, promover a actuação oportuna dos meios de socorro;
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;

Informar e dar instruções ao público através da comunicação social no caso de a situação
assim o aconselhar, divulgando avisos e medidas preventivas de autoprotecção para as
populações;
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;
Desenvolver as acções de mortuária adequadas à situação;
Declarar o final da emergência.

2.2. FASE DE REABILITAÇÃO

A fase de reabilitação define se pelo conjunto de acções e medidas de recuperação destinadas à
reposição urgente da regularização das condições de vida das populações atingidas, ao rápido
restabelecimento das infra estruturas e dos serviços públicos e privados essenciais e à prevenção de
novos acidentes. Outras acções a considerar como o estabelecimento de condições para o regresso
das populações, bens e animais deslocados, a inspecção de edifícios e estruturas e a remoção de
destroços ou entulhos, encontram se também salvaguardadas. Assim, na fase de reabilitação, serão
competências do Presidente da Câmara as seguintes:

APÓS A EMERGÊNCIA
Promover o levantamento dos danos em edifícios e estruturas vitais e outros;

Proceder à restituição dos serviços públicos essenciais, nomeadamente, o abastecimento
de água, energia e comunicações e acesso;
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Accionar a demolição, desobstrução e remoção de destroços ou obstáculos, a fim de
restabelecer a circulação e evitar o perigo de novos acidentes;
Determinar as prioridades quanto ao restabelecimento das vias de circulação e das redes
públicas essenciais;

Acompanhar a implementação de programas de reabilitação das zonas afectadas por
situações de emergência;

Proceder à avaliação e quantificação dos danos pessoais e materiais, através da
elaboração de um relatório onde se reportem as operações realizadas;

Estimar os prejuízos causados pela emergência;
Promover a reunião e o regresso das populações e bens atingidos;

Oferecer a prestação de apoio psico social aos cidadãos afectados.

3. ARTICULAÇÃO E ACTUAÇÃO DE AGENTES, ORGANISMOS E

ENTIDADES

Nos termos da Lei de Bases da Protecção Civil são Agentes de Protecção Civil, de acordo com as suas
atribuições próprias:

Os corpos de bombeiros;
As forças de segurança;

As Forças Armadas;
A Autoridade Marítima;

A Autoridade Aeronáutica;
O INEM e demais serviços de saúde;

Os Sapadores Florestais.

A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais agentes e de harmonia com o
seu estatuto próprio da intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária e social.

Os Organismos e Entidades são todos os serviços e instituições, públicos ou privados, com dever
especial de cooperação com os agentes de protecção civil ou com competências específicas em
domínios com interesse para a prevenção, a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao
ambiente. Entre eles contam se:

Associações humanitárias de bombeiros voluntários;
Serviços de segurança;

Instituto Nacional de Medicina Legal;
Instituições de Segurança Social;

Instituições com fins de socorro e de solidariedade;
Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria e energia,
transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente;
Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas e privadas, dos portos e
aeroportos.

3.1. MISSÃO DOS AGENTES DE PROTECÇÃO CIVIL

Têm aplicabilidade ao município do Nordeste os seguintes Agentes de Protecção Civil:
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste;

Polícia de Segurança Pública do Nordeste (PSP);
Centro de Saúde do Nordeste;

A Autoridade Marítima (solicitada quando for necessário);
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Forças Armadas – Comando Operacional dos Açores (solicitado em caso de lacuna de
meios).

Tanto para a fase de emergência como para a fase de reabilitação, adiante se descrevem as tarefas a
desempenhar por cada agente de protecção civil, no que respeita a medidas imediatas de resposta,
funções de suporte de emergência e de recuperação das condições de normalidade.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste:

Coordenar as actividades de socorro e salvamento;
Assegurar a operacionalidade permanente dos meios necessários às acções de socorro e
salvamento, incluindo os equipamentos de comunicações;
Assegurar a operacionalidade permanente das sirenes de aviso e o cumprimento dos
procedimentos de aviso às populações;
Promover a formação e o treino dos operadores de comunicações dos respectivos corpos
de bombeiros, incluindo na utilização dos procedimentos de comunicações;

Adoptar programas de treino contínuo destinados à manutenção da eficácia das
respectivas equipas de intervenção;

Organizar os meios de modo a garantir a primeira intervenção imediatamente após a
recepção do alerta;

Mobilizar os meios próprios necessários à intervenção;
Combater incêndios;

Proceder a acções de busca e salvamento;
Socorrer as vítimas com recurso às técnicas de suporte básico de vida;

Assegurar a evacuação primária das vítimas;
Colaborar na evacuação secundária para unidades de saúde diferenciadas;

Garantir a participação dos respectivos corpos de bombeiros na difusão de avisos e
informação pública às populações, através de veículos próprios com equipamentos
adequados;

Apoiar a GNR na evacuação das populações, colocando os meios próprios disponíveis à
disposição da evacuação das populações com necessidades especiais;

Auxiliar nas acções de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório, bem
como na assistência e bem estar das populações;

Exercer quaisquer outras actividades no âmbito das suas competências.

Polícia de Segurança Pública do Nordeste (PSP):

Coordenar as actividades de ordem pública, movimentação e evacuação;
Mobilizar os meios próprios necessários à ordem pública e à movimentação e evacuação
das populações;
Assegurar a operacionalidade permanente dos meios necessários à manutenção da
segurança e evacuação das populações, bem como a movimentação e controlo de tráfego;

Assegurar a operacionalidade permanente dos equipamentos de comunicações da
respectiva unidade;

Garantir, em caso de necessidade, um serviço de estafetas;
Assegurar a participação na difusão de avisos e informação pública às populações, através
de veículos próprios com equipamentos adequados;
Garantir a segurança de pessoas e bens, nomeadamente, nas zonas de sinistro, de apoio e
de concentração e reserva, bem como nas áreas e centros de acolhimento provisório e
armazéns de emergência;
Proceder e orientar a evacuação e a movimentação das populações;

Controlar o acesso aos postos de triagem, assistência pré hospitalar, evacuação
secundária, locais de reunião de mortos e morgues provisórias;

Manter abertos corredores de circulação destinados à evacuação secundária;
Colaborar nas acções de mortuária;

Exercer quaisquer outras actividades no âmbito das suas competências.
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Centro de Saúde do Nordeste:

Coordenar as actividades de saúde e evacuação secundária, assegurando uma única cadeia
de comando para as áreas de intervenção médico sanitárias;
Garante a ligação com o Hospital Ponta Delgada ou com um qualquer outro, em caso de
necessidade;
Mobilizar os meios próprios necessários à intervenção;

Coordenar a prestação de cuidados médicos às vítimas até ao limite da sua capacidade;
Assegurar a montagem de postos de triagem, de assistência pré hospitalar e de evacuação
secundária, em estreita colaboração com o AHBVN;
Colaborar com as Juntas de Freguesia na identificação dos munícipes cujas incapacidades
físicas levam à necessidade do emprego de meios especiais em caso de evacuação;
Garantir a evacuação secundária;

Organizar o registo de feridos e mortos;
Assegurar os cuidados de saúde nos centros de acolhimento provisório;

Colaborar na avaliação e quantificação dos danos;
Exercer quaisquer outras actividades no âmbito das suas competências.

Forças Armadas (Comando Operacional dos Açores):

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 Forças Armadas em operações de protecção civil, colaborando estas nas seguintes funções:

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.

3.2. MISSÃO DOS ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO

Em conformidade com a Lei vigente, possuem responsabilidades relativamente ao dever de
cooperação, na área de intervenção a que pertencem, quer na fase de emergência, quer na de
reabilitação, as seguintes entidades e organismos:

Serviço Municipal de Protecção Civil;
Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar;

Juntas de Freguesia;
Serviço Florestal do Nordeste (representante da Secretaria Regional da Agricultura e
Florestas, da Direcção Regional dos Recursos Florestais);
Empresa Municipal Nordeste Activo;

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste;
Serviço de Acção Social do Nordeste (Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade
Social);
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Corpo Nacional de Escutas: Agrupamento 720 (Nordeste), Agrupamento 968 (Lomba da
Fazenda), Agrupamento 1300 (Pedreira), Agrupamento 1342 (Santo António de
Nordestinho);
Casas do Povo;

Salões Paroquiais;
Comunicação Social;

Associação de Radioamadores dos Açores;
Escola Básica Integrada do Nordeste;

Portugal Telecom (PT);
Electricidade dos Açores (EDA);

Correios de Portugal (CTT);
Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (Caetano Raposo e Pereira);

Lions Clube de Nordeste;
Clube Naval do Nordeste;

Outras entidades públicas ou privadas cuja missão se enquadre na acção a desenvolver.

Como em anterior tópico, tanto para a fase de emergência como para a fase de reabilitação,
descrevem se as tarefas a desempenhar por cada organismo e entidade de apoio, no que respeita a
medidas imediatas de resposta, funções de suporte de emergência e de reposição das condições de
normalidade.

Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC):
Fazer o levantamento e avaliação dos riscos e vulnerabilidades do Concelho, propondo
medidas preventivas para minimizar o grau e as consequências dos riscos;
Executar acções de informação e formação das populações, visando a sua sensibilização
para a autoprotecção e colaboração com as autoridades nas acções de protecção civil;
Planear soluções de emergência que visem a busca, o salvamento, a prestação de socorro
e de assistência, bem como a evacuação, o abrigo e o abastecimento das populações;
Elaborar e manter actualizado o inventário dos meios e recursos disponíveis ou
mobilizáveis no Concelho, além da Lista de Contactos necessária à rápida mobilização de
meios e recursos em caso de emergência;
Planeamento da mobilização de meios de transporte para evacuação, transporte de
desalojados e outras tarefas;
Planeamento e preparação de locais de recolha e alimentação de gado, em colaboração
com a Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário e a Autoridade Veterinária.

Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores:

Acompanhamento das acções de Protecção Civil;
Disponibilizar manuais de procedimentos relativos à Protecção Civil;
Responsabilidade na emissão de Alertas.

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos:
Acompanhamento das acções de Protecção Civil;

Elaboração de Estudos Técnicos;
Cedência de maquinaria necessária às acções de Protecção Civil.

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar:
Acompanhamento das acções de Protecção Civil;

Elaboração de Estudos Técnicos.

Juntas de Freguesia:

Colaborar no planeamento das instalações da sua área a mobilizar em situação de
emergência, para diversos fins de assistência humanitária, recolha e/ou enterramento de
mortos;
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Disponibilizar as suas instalações para eventual utilização de local de funcionamento da
CMPC;
Colaborar com o seu equipamento e pessoal nas acções de desobstrução dos locais
sinistrados, bem como nos trabalhos de regularização e controlo de cheias e inundações;

Colaborar no sistema de recolha de dádivas;
Colaborar na recepção, selecção e encaminhamento dos Voluntários, de acordo com as
instruções do CMPC;
Contribuir na difusão de Avisos, Informações e Medidas de Autoprotecção às populações;

Cooperar nas campanhas de sensibilização e formação das populações sobre as medidas
preventivas e correctivas para minimizar os riscos e as suas consequências.

Serviço Florestal do Nordeste:
Preparar se para dar resposta aos pedidos que lhe forem feitos no âmbito da Protecção
Civil, incrementando desde já e em permanência, as medidas preventivas, activas e
passivas, inerentes às suas competências;
Organizar e accionar equipas de avaliação expedita e imediata dos danos e estragos;

Promover a execução dos trabalhos necessários à contenção da ameaça e ao
restabelecimento das condições de normalidade;

Mobilizar e coordenar a utilização de máquinas de rasto, tractores e cisternas, tanto nas
operações de socorro como nas acções de normalização das condições de vida, de
recuperação e reconstrução nas áreas afectadas (o que ocorrerá em áreas não urbanas e
em vias rodoviárias florestais e rurais), recorrendo, se necessário, às empresas de
máquinas públicas e privadas;
Caso se esgotem os meios próprios, solicitar reforço à CMPC, indicando com precisão a sua
natureza e quantidade;

Colaborar com o SMPC nos exercícios e treinos a realizar.

Empresa Municipal Nordeste Activo:

Contribuir no restabelecimento das infra estruturas básicas (abastecimento de águas) em
fase de reabilitação;

Fornecimento de mão de obra com experiência na área de Protecção Civil;
Colaboração nas acções de salvamento.

Santa Casa daMisericórdia:
Reforçar a capacidade de prestação de cuidados de saúde e assistência social;

Disponibilizar alojamento temporário nos diversos estabelecimentos da Instituição,
nomeadamente os Centros de Convívio, os Centros de Actividades de Tempos Livres e o
Lar de Idosos;

Apoio às várias entidades na coordenação da gestão das áreas de alojamento,
acampamento e campo de desalojados;

Apoio às várias entidades na organização do 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;
Apoio às várias entidades no desenvolvimento de acções de segurança social,
providenciando a recepção e o envio de mensagens entre os desalojados e famílias;
Organizar passatempos nos centros/núcleos de desalojados e acampamentos;

Organizar campanhas de sensibilização e recolha de bens essenciais, nomeadamente
alimentos, vestuário e cobertores;

Fornecimento de refeições ligeiras e água potável;
Apoio às várias entidades na gestão e controlo de distribuição de alimentos, vestuário e
tendas;
Apoio às várias entidades no controlo dos desalojados e das pessoas que se apresentem
para receber alimentos;
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Organização de grupos de voluntários de apoio, propondo a sua actuação, em função das
suas experiências e competências próprias;
Cedência de espaços destinados a postos de recenseamento de voluntários;
Fornecimento de informação permanente sobre o evoluir das situações a fim de, em
tempo útil, promover a actuação oportuna e eficaz dos meios de socorro;
Apoio, com as carrinhas da Instituição, à evacuação das populações em caso de justificada
necessidade de alerta;
Apoio Psicológico a Crianças e Jovens.

Serviço de Acção Social do Nordeste:
Assegurar o apoio psicossocial às famílias desalojadas;

Coordenar a gestão das áreas de alojamento, acampamento e campo de desalojados;
Organizar o serviço interno dos acampamentos, incluindo a designação dos respectivos
responsáveis;
Organizar actividades de ocupação de tempos livres;

Garantir a distribuição de um transitor por centro de desalojados ou acampamento,
facultados pelos serviços de Protecção Civil;
Coordenar a gestão da distribuição dos bens essenciais aos desalojados;

Coordenar a actividade dos grupos de voluntários nos centros de realojamento.

Corpo Nacional de Escutas: Agrupamento 720 (Nordeste), Agrupamento 968 (Lomba da
Fazenda), Agrupamento 1300 (Pedreira), Agrupamento 1342 (Santo António de Nordestinho):

Colaborar nas acções de gestão de abrigos, de bem estar das populações, de pesquisa de
desaparecidos, de gestão de campos de desalojados e na distribuição de bens, roupas e
agasalhos;

Colaborar no sistema de recolha de dádivas.

Casas do Povo:

Apoiar activamente as famílias sinistradas;
Acolhimento das pessoas desalojadas;

Participar na instalação e gestão de cozinhas e refeitórios;
Colaborar no sistema de recolha de dádivas.

Salões Paroquiais:

Acolhimento das pessoas desalojadas;
Colaborar no sistema de recolha de dádivas.

Comunicação Social:
Divulgação de alertas e das activações do plano;

Actualização constante de informação pertinente às diferentes fases do ciclo de
emergência.

Associação de Radioamadores dos Açores:
Colaborar no sistema de telecomunicações de emergência, reforçando as redes em
operação ou substituindo as inoperativas, de acordo com o Plano Municipal de
Telecomunicações de Emergência;

De acordo com as capacidades dos seus equipamentos, participar em postos fixos e
móveis, organizados numa escala que garanta um serviço permanente;
Manter os seus equipamentos testados periodicamente com os dos AHBVN, da PSP e dos
serviços de saúde.

Escola Básica Integrada do Nordeste:

Disponibilizar as instalações para diversos fins de assistência humanitária, de acordo com
as instruções da CMPC;



Parte II – Organização da Resposta

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

26

Estabelecer planos de segurança e evacuação da população escolar em situação de
emergência;
Sensibilizar a população escolar para as acções de protecção civil, realizando exercícios e
treinos;

As escolas que disponham de cozinha e refeitório, planearão o fornecimento de
alimentação ao pessoal das equipas de intervenção e/ou desalojados.

Portugal Telecom (PT):
Assegurar a constituição de equipas de reparação expedita das redes de
telecomunicações, em situação de emergência, dando prioridade às comunicações entre
as Entidades e Organismos intervenientes nas operações de emergência.

Electricidade dos Açores (EDA):
Assegurar a constituição de equipas de reparação expedita das redes de transformação e
distribuição de energia eléctrica, de acordo com o plano de prioridades elaborado pelo
CMPC;
Garantir a permanência das equipas de técnicos necessários à avaliação dos danos e
decisão sobre as medidas imediatas a tomar, com o intuito de reduzir os riscos e
restabelecer a normalidade.

Correios de Portugal (CTT):
Prestar apoio num cenário em que seja necessária a aplicação de um sistema de
fornecimento de informação por estafeta.

Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros:

Disponibilizar os meios rodoviários possíveis, para transporte urgente de pessoas em
situação de emergência (evacuação ou reforço), de acordo com as instruções da CMPC.

Lions Clube de Nordeste:

Colaborar no sistema de recolha de dádivas;
Disponibilização de pessoal para apoio às famílias sinistradas;

Recolha de bens.

Clube Naval do Nordeste:

Fornecimento de barcos num cenário em que os meios e recursos disponíveis sejam
insuficientes.
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PARTE III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Apresentando as áreas de actuação básicas da organização das operações, adiante se identificam
através de um organigrama, um total de nove áreas de intervenção. A sua natureza diversificada
exige o estabelecimento de variados grupos funcionais, de acordo com as diferentes competências
dos Agentes e dos Organismos de Apoio da Protecção Civil, com o intuito de se produzir uma resposta
rápida, eficaz e acima de tudo, coordenada:

Para cada um dos campos de acção, proceder se á seguidamente à exposição das prioridades de
acção, da estrutura de coordenação, constituição e missão dos serviços e agentes de protecção civil,
bem como das entidades de apoio intervenientes.

1. ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS

Na fase de emergência é necessário envolver um elevado número de meios e recursos que, em
primeira instância, pertencem à Câmara Municipal, mas que, de acordo com a natureza da
ocorrência, poderão tornar se insuficientes, existindo a necessidade de serem solicitados outros
meios pertencentes a entidades públicas ou privadas.

Uma listagem dos meios e recursos foi elaborada, encontrando se descrita no ponto 1 da secção III da
Parte IV do presente PMEN.

Em situações que ultrapassem a capacidade de resposta do Município, deverá ser equacionado e
requerido, pela CMPC, o uso de meios disponíveis em concelhos adjacentes.
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Seguidamente, estabelecem se os procedimentos e instruções de coordenação quanto às actividades
de gestão administrativa e financeira, inerentes à mobilização, requisição e utilização dos meios e
recursos.

ORGANIZAÇÃO – com Activação do Plano (sem Activação do Plano)

Responsável: Comissão Municipal de Protecção Civil (Presidente da Câmara Municipal do
Nordeste);

Responsável imediato: Serviço Municipal de Protecção Civil (Vereador com competências
delegadas);

Organismos de apoio: Câmara Municipal do Nordeste (Divisão de Obras e Divisão
Administrativa e Financeira), Serviço Florestal do Nordeste, Juntas de Freguesia do
Concelho do Nordeste, Santa Casa da Misericórdia, Serviço de Acção Social, Secretaria
Regional de Ciência, Tecnologia e Equipamentos.

APLICABILIDADE

Na Iminência de Ocorrência (Fase Prevenção);
Aquando Existência da Ocorrência (Fase Emergência);

Após Emergência (Fase Reabilitação).

ACTIVIDADES

Gestão financeira e de custos;
Supervisão das negociações contratuais;

Administração dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos;
Gestão dos processos de seguros.

RESPONSABILIDADES
Manter actualizada a relação de disponibilidade de equipamentos, artigos e materiais
necessários à prossecução das operações de emergência de protecção civil, tais como:
equipamentos de energia e iluminação, géneros alimentícios e alimentos confeccionados,
material de alojamento precário, agasalhos e vestuário, medicamentos, material sanitário
e produtos de higiene e limpeza, equipamentos de transporte de passageiros e carga,
combustíveis e lubrificantes, máquinas e equipamentos de engenharia, construção e obras
públicas ou material de mortuária;
Efectuar os contactos necessários com os fornecedores (públicos ou privados) para
assegurar o referido anteriormente;
Proceder a aquisições de bens e serviços, por requisição da CMPC;
Gerir, através de conta específica, os donativos, subsídios e outros apoios materiais e
financeiros recebidos em dinheiro com destino às operações de protecção civil.

PROCEDIMENTOS

Tem o SMPC a competência de elaborar requisições relativas à aquisição de bens e
serviços para apoio às operações de Protecção Civil inerentes à activação do PMEN, que
após a respectiva aprovação, são adquiridos e liquidados nos termos da lei;
É ainda responsável pelas despesas e receitas resultantes do apoio à CMPC, decorrentes
da aplicação do plano;
Os subsídios e donativos recebidos em dinheiro, com destino às operações de emergência,
serão administrados pelo SMPC através da sua Conta Especial de Emergência ou outra que
venha a ser constituída para o efeito;
Os Agentes de Protecção Civil e as entidades intervenientes diversas são responsáveis
pelas despesas efectuadas nas operações de Protecção Civil, as quais poderão ser
reembolsadas ou comparticipadas de acordo com o disposto na lei;

Relativamente à gestão financeira de custos, a responsabilidade recai sobre a Divisão
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal do Nordeste, que é também competente
em matérias de supervisão das negociações contratuais e de gestão de eventuais
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donativos, subsídios e outros apoios materiais e financeiros recebidos em dinheiro com
destino às operações de Protecção Civil;
Acresce lhe ainda, a gestão dos processos de seguros indispensáveis às operações de
Protecção Civil;

No que concerne aos meios humanos, a Câmara Municipal nomeia e remunera o pessoal
pertencente aos seus quadros;

Os diversos agentes de Protecção Civil envolvidos, entidades e organizações de apoio,
nomeiam e remuneram igualmente o seu próprio pessoal;

O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deve apresentar se
nas Juntas de Freguesia e no quartel de Bombeiros, que constituem Postos Locais de
Recenseamento de Voluntários, se outros locais não forem divulgados;

OBSERVAÇÕES
Os meios e recursos requeridos e utilizados devem ser os adequados ao objectivo, nunca
excedendo o “estritamente necessário” e devendo dar se primazia à utilização de meios e
recursos públicos ao invés dos privados;

Em situações de alerta, contingência ou calamidade, todos os cidadãos e demais entidades
privadas estão obrigados, na área abrangida, a prestar às autoridades de protecção civil, a
colaboração pessoal que lhes for requerida, respeitando as ordens e orientações que lhes
forem dirigidas às respectivas solicitações. Sendo que, a recusa do cumprimento deste
ponto corresponde ao crime de desobediência, passível de ser sancionável.

2. LOGÍSTICA

O apoio logístico às operações contém, além de procedimentos e instruções de coordenação, a
identificação dos meios e responsabilidades dos Serviços, Agentes de Protecção Civil, Organismos e
Entidades de apoio, quanto a actividades de logística destinadas a apoiar as forças de intervenção e a
população.

De modo a minimizar os efeitos causados por uma situação de emergência torna se fulcral
desenvolver, previamente, todo o planeamento referente às necessidades logísticas de resposta à
emergência, obtendo se uma unidade de características flexíveis e de resposta pronta.

ORGANIZAÇÃO – Com Activação do Plano (sem Activação do Plano)
Responsável: Comissão Municipal de Protecção Civil (Presidente da Câmara Municipal do
Nordeste);
Responsável imediato: Serviço Municipal de Protecção Civil (Vereador com competências
delegadas);
Organismos de apoio: AHBVN, PSP, Centro de Saúde do Nordeste, Câmara Municipal do
Nordeste (Divisão de Obras e Divisão Administrativa e Financeira), Serviço Florestal do
Nordeste, Juntas de Freguesia do Concelho do Nordeste, Santa Casa da Misericórdia,
Serviço de Acção Social do Nordeste, Agrupamento de Escolas.

APLICABILIDADE
Aquando Existência da Ocorrência (Fase Emergência);

Após Emergência (Fase Reabilitação).

ACTIVIDADES

Apoio logístico às forças de intervenção;
Apoio logístico às populações;

Recolha e transporte de pessoas e bens.
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RESPONSABILIDADES

Promover o estabelecimento de protocolos com instituições de modo a garantir a sua
colaboração em caso de emergência;
Organizar e coordenar a instalação de campos de desalojados supletivos de áreas de
acolhimento fixas;
Proceder com o apoio às famílias;

Organizar um sistema de transportes, e reposição das vias de comunicação;
Preparar uma célula para gestão de fundos externos, recolha e armazenamento de
donativos, controlo e emprego de pessoal voluntário não especializado;
Organizar e coordenar o sistema de distribuição de água, e iluminação, e reposição de
comunicações face à emergência, considerando as prioridades;
Propor e coordenar áreas de armazenamento para a situação de emergência;

Assegurar aos grupos funcionais, quando requisitado, o fornecimento de bens e serviços,
através de um sistema de requisições;
Planeamento de meios e instalações necessárias às operações.

O responsável pelo planeamento logístico, em articulação com as entidades responsáveis,
deverá identificar cabalmente:

Os recursos necessários para satisfazer as necessidades existentes;
Os meios pelos quais os produtos são transportados até ao local onde são necessários;

O local de armazenagem de mantimentos e reservas para utilização futura;
Os responsáveis por fazer chegar assistência às vítimas ou às organizações que prestam
apoio às vítimas.

2.1. APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE INTERVENÇÃO

De entre a cooperação prevista, salientam se procedimentos, nomeadamente, nas áreas da
alimentação, dos combustíveis, manutenção e reparação de equipamentos, transportes, material
sanitário, material de mortuária e outros artigos, essenciais à prossecução das missões de socorro,
salvamento e assistência.

Os PROCEDIMENTOS estabelecidos terão em conta a forma de funcionamento das autorizações para
requisição de bens e serviços, bem como as normas de satisfação das necessidades logísticas iniciais
do pessoal envolvido, a cargo dos próprios agentes de protecção civil, organismos e entidades de
apoio.

Assim, os agentes e demais entidades encarregam se de providenciar, numa primeira fase, o apoio
logístico indispensável à sustentação das operações de socorro, sendo o transporte, o
reabastecimento de combustíveis, a manutenção e reparação de equipamentos, o fornecimento de
água a alimentação ao pessoal, acções assumidas como imprescindíveis.

As necessidades adicionais são satisfeitas através da estrutura de coordenação e controlo
seguidamente estabelecida:

2.1.1. ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO

A alimentação e alojamento do pessoal das Entidades e Organismos intervenientes nas
operações, previstas neste PME, são a cargo destas. A alimentação do pessoal voluntário, que o
deseje, será da responsabilidade dos SMPC. (Possíveis apoios: Santa Casa Misericórdia,
Agrupamentos de Escolas e Segurança Social).

A alimentação e alojamento dos delegados da CMPC são da responsabilidade dos SMPC, quando
outro procedimento não for determinado pelo Director do Plano.
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O Corpo de Bombeiros providenciará, numa primeira fase, a alimentação do pessoal e o
reabastecimento de água do pessoal envolvido nas operações de socorro.

Logo que a situação evolua, a alimentação do pessoal e o reabastecimento de água do pessoal
envolvido nas operações de socorro fica a cargo dos SMPC, através de verbas disponibilizadas
para o efeito. O Grupo de Abrigo e Bem Estar estabelecerá os procedimentos para a requisição,
mobilização e distribuição dos meios e recursos, incluindo a água potável.

2.1.2. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Os combustíveis e lubrificantes necessários para as operações de emergência ficarão a cargo dos
diferentes agentes e entidades intervenientes.

Em casos de necessidade e por aprovação do Director do Plano, 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. Estas serão liquidadas posteriormente pelo SMPC,
através da sua Conta Especial de Emergência ou por verbas consignadas para o efeito.

2.1.3. MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

As despesas de manutenção e reparação de equipamentos são encargo dos organismos
proprietários. No caso de existência de despesas extraordinárias, estas serão liquidadas pelo
SMPC, através da sua Conta Especial de Emergência ou por verbas consignadas para o efeito
(CMN, EDA, Operadoras de Telecomunicações, Nordeste Activo).

2.1.4. TRANSPORTE

Serão estabelecidos procedimentos para requisição e mobilização de meios e funcionamento dos
mesmos (CMN Divisão de Obras e Operadores de Transporte).

2.1.5. MATERIAL SANITÁRIO

Este material está a cargo das Entidades e Organismos detentores deste tipo de recursos.
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.

2.1.6. 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 Socorro montados por forças provenientes do exterior.

2.1.7. MATERIAL DE MORTUÁRIA

São estabelecidos os seguintes locais de reunião de material mortuário:

Capelas funerárias do concelho;
Capelas dos cemitérios do concelho;
Juntas de Freguesia;

Outros locais indicados no decorrer das operações.

2.1.8. 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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2.2. APOIO LOGÍSTICO ÀS POPULAÇÕES

Prevendo a coordenação da assistência àqueles que não tenham acesso imediato a bens essenciais
de sobrevivência, adiante se estabelecem procedimentos para a requisição e mobilização dos meios e
bens essenciais, em caso de necessidade, considerando se igualmente os alojamentos temporários
para a população evacuada ou desalojada:

2.2.1. ALOJAMENTO TEMPORÁRIO (AGASALHO E ALIMENTAÇÃO)

O alojamento temporário da população evacuada ou desalojada ficará a encargo dos SMPC
através de verbas disponibilizadas para o efeito. Tais “centros de alojamento” devem estar
providos das condições mínimas de apoio quanto a dormidas, alimentação, higiene pessoal,
acessos e estacionamento.

Estas estruturas poderão funcionar também como pontos de reunião destinados ao controlo dos
residentes para despiste de eventuais desaparecidos, devendo ser activados pelo Director do
Plano, em função das áreas evacuadas e das condições de utilização.

O alojamento deverá ser feito de acordo com a necessidade de cada caso, tendo se em especial
atenção a faixa etária das vítimas, o seu nível socioeconómico, o número de pessoas por
agregado familiar e a existência ou não de outras alternativas de alojamento, dando se
prioridade aos mais desfavorecidos.

Importará cooperar com as instituições de solidariedade social, de forma a recolher bens básicos,
que possam colmatar determinadas necessidades. (Apoio: Santa Casa da Misericórdia, Serviço de
Acção Social, Lions Clube de Nordeste).

2.2.2. TRANSPORTE

Em caso de evacuação será necessário disponibilizar transportes para deslocação das pessoas
para locais mais seguros, ou para os abrigos temporários. A requisição dos meios de transporte e
a coordenação da população ficará a cargo da CMPC, a qual se apoiará no SMPC. Quando os
meios de transporte do Município não forem suficientes serão contratadas empresas de
transporte privadas, inventariadas no ponto 1 da Secção III da Parte IV do presente plano. As
despesas serão liquidadas pela Divisão Financeira.

Já as normas de evacuação das populações serão estabelecidas pelo Grupo responsável pela
manutenção da lei e da ordem e de movimentação das populações.

2.2.3. SERVIÇOS TÉCNICOS

São estabelecidos pela CMPC planos de actuação de serviços técnicos no âmbito da reabilitação
dos serviços mínimos essenciais.

2.2.4. ORGANIZAÇÃO DE CAMPO DE DESALOJADOS

O campo de desalojados, seguidamente definido, recolherá e acomodará devidamente a
população evacuada e ainda por alojar, depois de esgotadas outras prioridades de alojamento,
até se encontrarem soluções definitivas. Será localizado num local de baixa vulnerabilidade, de
fácil acesso e de boa drenagem de modo a que os itinerários, que a ele conduzam, se mantenham
desobstruídos e em boas condições de circulação.

Deverá possuir infra estruturas de apoio, nomeadamente água, esgotos e energia eléctrica. Há
também que ter em conta as pessoas com problemas específicos identificados (deficientes,
idosos, doentes, etc.), reservando lhes sempre espaços especiais previamente previstos para esse
efeito.
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A localização de possíveis campos de desalojados encontra se definida em cartografia anexa. As
áreas previstas para acampamentos de emergência nas freguesias da Achada, Lomba da Fazenda,
Santo António e Nordeste são campos de futebol e, sendo assim, possuem ao dispor do utente
água, esgotos e energia eléctrica. As áreas previstas para as freguesias da Achadinha, São Pedro,
Salga e Santana (localidade da Feteira Pequena) encontram se próximas dos campos de jogos, o
que permite a sua utilização.

Deverá entrar em funcionamento, no máximo, 48 horas depois da determinação do Director do
Plano e, depois da respectiva desactivação há que integrar as forças intervenientes, conforme o
que for determinado.

2.2.4.1. DIRECÇÃO DO CAMPO:

A direcção deverá ser nomeada pelo presidente da CMPC e competir lhe á:
Promover e dirigir acções de instalação e de gestão global, assim como coordenar o
trabalho de todas as forças envolvidas, apreciando requisições, conforme as
necessidades e as prioridades a ter em conta;
Dividir por sectores a gestão do campo de desalojados.

2.2.4.2. SECTOR ADMINISTRATIVO:

Tem a seu cargo toda a administração, nomeadamente a manutenção das estruturas (móveis
e imóveis), o controlo dos bens armazenados existentes e a instalação e funcionamento do
centro de comunicações em uso no campo de desalojados.

2.2.4.3. SECTOR DE APOIO A SERVIÇOS ESSENCIAIS E ALOJAMENTO:

Cabe lhe a gestão e inspecção das habitações disponíveis, mantendo as em condições de
habitabilidade. Tem a seu cargo a alimentação, segurança e saúde dos alojados. Procede a
inspecções contínuas, de modo a que se possa garantir a manutenção das infra estruturas
básicas. Tendo em conta as limitações, organiza apoios e assistências que se venham a
mostrar necessárias, para provir as necessidades específicas do campo de desalojados.

3. COMUNICAÇÕES

Em situação de emergência e consequente activação do PMEN, é imprescindível que os agentes de
protecção civil disponham de sistemas de comunicações operativos e eficazes, que lhes permitam
coordenar esforços entre si, dentro e fora do teatro de operações. O sistema de comunicações
operacionais de protecção civil tem como objectivo assegurar as ligações entre os serviços, agentes,
entidades e organizações de apoio que têm intervenção prevista no PMEN e utiliza os meios das
telecomunicações públicas e privativas, nomeadamente as redes telefónicas fixas e móveis e a rede
estratégica de protecção civil (REPC).

Não obstante o atrás exposto, todos os agentes e entidades poderão obviamente utilizar redes e
meios próprios de telecomunicações (Bombeiros e GNR), sem prejuízo da interligação operacional
através da REPC.

Compete ao comandante das operações de socorro estabelecer o plano de comunicações para o
teatro de operações – que inclui as zonas de sinistro, de apoio e de concentração e reserva .

Prevê se a aquisição de um rádio via satélite e de um rádio portátil com ligação aos Bombeiros.
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ORGANIZAÇÃO

Responsável: Presidente da Câmara Municipal do Nordeste;
Substituto: Vice presidente da Câmara Municipal do Nordeste;

Organismos de Apoio: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Nordeste,
Câmara Municipal do Nordeste, Policia Segurança Publica, Serviço Florestal do Nordeste,
Autoridade de Saúde, Associação de Radioamadores dos Açores.

APLICABILIDADE
Na Iminência de Ocorrência (Fase Prevenção);

Aquando Existência da Ocorrência (Fase Emergência);
Após Emergência (Fase Reabilitação).

ACTIVIDADES
Estabelecimento e/ou reforço do sistema de comunicações entre o director do plano, o
posto de comando operacional e as forças de intervenção.

RESPONSABILIDADES

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 licenciados colaboram no sistema de telecomunicações de emergência,
reforçando as redes existentes ou substituindo as inoperativas. Cabe à CMPC avaliar a
necessidade de se recorrer a estes meios de comunicação adicionais e desencadear as
acções essenciais à normalização das comunicações.

PROCEDIMENTOS

Cada agente/entidade de apoio é responsável pelos seus próprios meios de comunicação;
Como primeiro recurso deverá ser utilizada a rede móvel nacional.

Em caso de falha de cobertura da rede móvel deverá ser utilizada a comunicação por TPF
(rede fixa).
Em caso de falha das duas vias anteriores, as comunicações serão efectuadas via rádio.

Em último caso, verificando se a falência dos meios anteriores, as comunicações terão de
ser asseguradas via estafeta, devendo estes ser em número suficiente consoante a
gravidade da ocorrência e nunca descurando o aviso directo às populações.
Em qualquer caso, deverá existir sempre redundância de meios.

ENTIDADE (TELECOMUNICAÇÕES) FREQUÊNCIAS (TX) FREQUÊNCIAS (RX)

Bombeiros Voluntários do Nordeste 155.1125 MHz 150.5125 MHz

Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada 155.0250 MHz 150.4250MHz

Centro Saúde do Nordeste 155.1125 MHz 150.5125 MHz

Câmara Municipal do Nordeste 155.1125 MHz 150.5125 MHz

PSP Nordeste 155.1125 MHz 150.5125 MHz

Serviço Florestal do Nordeste (Pico Bartolomeu) 85.26250MHz 74.73750Mhz

SRPCBA (Estação Açor) 155.1250 MHz 150.5250 MHz

Observação: o sistema de comunicações rádio do Serviço Florestal do Nordeste não se encontra a funcionar em pleno
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4. GESTÃO DA INFORMAÇÃO

A adequada transmissão e gestão da informação entre todos os intervenientes – decisores, agentes
de protecção civil, intervenientes no plano e população em geral – potenciará uma adequada
afinação e exequibilidade de todo o sistema de operações de emergência em protecção civil, com
repercussão directa na optimização e utilização das equipas na resposta à emergência.

ORGANIZAÇÃO

Responsável: Presidente da Câmara Municipal do Nordeste
Substituto: Vice presidente da Câmara Municipal do Nordeste
Organismos de Apoio: SMPC, Comunicação Social

APLICABILIDADE
Na Iminência de Ocorrência (Fase Prevenção);

Aquando Existência da Ocorrência (Fase Emergência);
Após Emergência (Fase Reabilitação).

ACTIVIDADES
Gestão de informação entre as entidades actuantes nas operações;

Gestão de informação às entidades intervenientes do plano;
Informação pública.

RESPONSABILIDADES

O Presidente do CMPC dará inicialmente toda a informação respeitante à catástrofe,
competindo lhe:

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 órgãos de Comunicação Social que visitam o Gabinete da
CMPC ou a área da catástrofe;

Manter a ligação com a Comunicação Social.

Numa situação de emergência é necessário garantir uma difusão de informação correcta e
oportuna, clara e rigorosa. A população é propensa a aceitar como válidos boatos, rumores e
meias verdades que podem causar pânico, medo e confusão. 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 delas 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.

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES ACTUANTES NAS
OPERAÇÕES

Atendendo a que, no teatro de operações, deverá ser, no momento da resposta, elaborado um
plano de acção e que o mesmo obriga a reuniões (briefings) regulares, será essa uma forma de
transmissão das informações entre todos os agentes e entidades com intervenção nas
operações. Por esse facto, deverá ser recolhida informação relativa a:

Pontos de situação e perspectivas de evolução futura;

Cenários e resultados de modelos de previsão;
Dados ambientais e sociais;

Outras informações julgadas pertinentes.
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Este conjunto de informação irá permitir adequar recursos e gerir de forma mais equilibrada a
utilização das equipas de resposta, potenciando a sua acção.

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO ÀS ENTIDADES INTERVENIENTES DO PLANO

No que a este item diz respeito, importa assegurar a notificação e consequente passagem de
informação às entidades intervenientes do plano (autoridades, agentes de protecção civil,
organismos e entidades de apoio). Este fluxo de informação destina se a assegurar que todas as
entidades mantêm níveis de prontidão e envolvimento, caso venha a ser necessária a sua
intervenção. Assim, o SMPC em articulação com o Comandante das operações de socorro,
informará via telefone ou via rádio, todas as entidades com intervenção no plano, relativamente
ao ponto de situação das operações que se estão a desenvolver no terreno, alertando as para
que mantenham elevados níveis de prontidão. A actualização da informação a prestar deverá
ser actualizada sempre que se considere pertinente, mas nunca excedendo períodos de 1 hora.

PROCEDIMENTOS PARA INFORMAÇÃO PÚBLICA

Desencadeia mecanismos de informação à população (imprensa escrita local, folhetos, Internet)
no sentido de veicular as medidas de autoprotecção a adoptar, tendentes a prevenir ou
minimizar os efeitos da ocorrência dos diferentes riscos existentes.

Assim, importa estabelecer permanentemente ligação com os Órgãos de Comunicação Social,
providenciando para que sejam emitidos em tempo útil, todas as informações fundamentais
que, de acordo com o estabelecido pelo SMPC e pelo Director do Plano, importam transmitir à
população através de avisos, comunicados, notas de imprensa e outras formas de difusão de
informações. Nos contactos a efectuar com a comunicação social, a informação a prestar passa
designadamente por fazer referência a:

Situação actual da ocorrência;

Acções em curso;
Áreas de acesso restrito;

Medidas de Autoprotecção;
Locais de Reunião, de Acolhimento Provisório ou Assistência;

Números de Telefone e Locais de Contacto para Informações;
Recepção de Donativos e Inscrição para Serviço Voluntário;

Instruções para o regresso das populações evacuadas.

OBSERVAÇÕES

Nas fases de emergência, a informação destina se essencialmente a missões de
informação sobre o evoluir da situação de emergência e a instruções relativas às medidas
a tomar pelas populações;
Os órgãos de comunicação social devem difundir toda a informação disponível para que
sejam emitidos, na íntegra e em tempo útil, os avisos, comunicados, notas de imprensa e
outras formas de difusão de informações, no âmbito da sua missão de serviço público;
Nos termos da Lei de Bases da Protecção Civil, a declaração de alerta determina uma
obrigação especial de colaboração dos Órgãos de Comunicação Social com a estrutura de
Coordenação e controlo da CMPC, visando a divulgação das informações relevantes
relativas à situação.

5. PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO

A ocorrência de acidentes graves ou catástrofes pode levar à necessidade de se proceder à evacuação
de zonas, o que, por sua vez, poderá implicar a mobilização, alojamento e realojamento de
populações em risco. Nestas situações, compete à CMPC avaliar os riscos associados à ocorrência e
determinar a necessidade de se desencadearem os devidos procedimentos de evacuação.
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Tal acção é proposta pelo Comandante das operações de socorro, estando sujeita à validação pelo
director do plano.

Compete à PSP a tarefa de evacuar e orientar a movimentação das populações em áreas afectadas
por sinistro, quer seja de áreas, de localidades ou de edificações, assim como, após a identificação
das zonas de sinistro e de apoio, reencaminhar o tráfego rodoviário em redor do teatro de operações,
de modo a não interferir com a movimentação das populações a evacuar, nem com a mobilidade das
forças de intervenção.

No percurso entre a zona de sinistro e os locais de concentração deverá ser erguida pelo menos uma
barreira de encaminhamento de tráfego e um ponto de controlo que se destina a prestar assistência
aos evacuados e a manter o fluxo da movimentação em áreas de concentração. O regresso das
populações às áreas anteriormente evacuadas deve ser de igual modo controlado pela PSP, tendo em
vista a manutenção das condições de tráfego.

ORGANIZAÇÃO

Responsável: Comandante da Esquadra PSP;
Substituto: Adjunto do Comandante da Esquadra;

Organismos de Apoio: PSP, Serviço Municipal de Protecção Civil.

APLICABILIDADE
Aquando Existência da Ocorrência (Fase Emergência);

Após Emergência (Fase Reabilitação).

ACTIVIDADES

Abertura de corredores de circulação de emergência;
Controlo de acesso às áreas afectadas;

Controlo de tráfego.

RESPONSABILIDADES

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;
Colaborar em acções de “Aviso e Alerta” às populações, nomeadamente através de
transmissões de emergência, ou em eventual serviço de estafetas como meio de ligação.

PROCEDIMENTOS

Perante uma ocorrência confirmada de gravidade moderada (eventualmente), acentuada
ou crítica, o Comandante das operações de socorro poderá propor a evacuação de
populações, a qual é ratificada pelo Presidente da Câmara Municipal;
A tarefa de orientar a evacuação e a movimentação das populações, quer seja de áreas, de
localidades ou de edificações, é da responsabilidade da PSP, contando para tal com o
apoio da Câmara Municipal;
Após a identificação das zonas de sinistro e de apoio, o tráfego rodoviário em redor do
teatro de operações deve ser reencaminhado pela PSP, de modo a não interferir com a
movimentação das populações a evacuar, nem com a mobilidade das forças de
intervenção;
Deve ser prevista a criação de barreiras de encaminhamento de tráfego e pontos de
controlo, que se destinam a prestar assistência aos evacuados e a manter o fluxo da
movimentação em direcção às áreas e centros de alojamento;
O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas deve ser controlado pela
PSP com a colaboração da Câmara Municipal, tendo em vista a manutenção das condições
de tráfego e a segurança das populações.
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OBSERVAÇÕES

Tal como os restantes concelhos da ilha, o Nordeste é servido pelo Aeroporto João Paulo II,
localizado no sítio da Nordela, freguesia da Relva, concelho de Ponta Delgada. A chegada a este
aeroporto é bastante morosa tal como sucede a outros acessos pela rede viária municipal,
questão que virá a ser ultrapassada aquando da inauguração da SCUT, cuja construção está em
curso.

Além do referido aeroporto, declara se ainda a existência de heliportos em terrenos anexos ao
COA (na Grotinha, Ponta Delgada) e no Hospital do Divino Espírito Santo (também em Ponta
Delgada).

Em condições atmosféricas específicas, por cada freguesia do concelho do Nordeste, existem
terrenos de pastagem que podem servir como improvisação de heliportos, desde o aterro
sanitário até ao terreno anexo ao Centro de Saúde do Nordeste. Freguesias como a Achadinha e
a Algarvia estabelecem os seus heliportos de emergência em antigos campos de futebol. Estas e
outras localizações de áreas capazes de receber, em condições atmosféricas favoráveis,
aparelhos de helitransporte, são apresentadas no ponto “Cartografia”.

Quanto a particularidades na evacuação das populações, estas serão efectuadas
especificamente segundo os seguintes critérios:

o MOVIMENTAÇÃO DE POPULAÇÕES:

Atendendo à possibilidade das situações de acidente grave ou catástrofe provocarem
desalojados e consequentes alterações de situações sociais, exige se que as operações de
socorro sejam antecipadamente previstas. Consoante a gravidade da situação e o tipo de
evento, assim será o respectivo nível de evacuação e o realojamento das populações
afectadas.

o MECANISMOS DE MOVIMENTAÇÃO:
Primeiramente, e conforme a gravidade do evento, proceder se á ao salvamento das
pessoas sinistradas, pelas equipas de socorro e salvamento.
Aqueles que se possam deslocar, reunir se ão nos pontos de encontro discriminados
na parte da Cartografia. Posteriormente serão conduzidas para alojamentos com a
seguinte ordem de prioridade:
1. Casa própria ou de familiar caso ofereça condições de segurança;
2. Estruturas de alojamento de emergência tais como: Juntas de Freguesia, casas

do povo, escolas desactivadas, instalações desportivas, salões de filarmónicas;
3. Estruturas de alojamento corrente como estalagens, hospedarias, casas de

turismo rural;
4. Em alternativa, no caso desses edifícios se encontrarem fragilizados ou

esgotada a sua capacidade, recorrer se á a acampamentos de emergência
(tendas pré fabricadas).

Os locais devem oferecer condições de segurança, conforme o tipo de evento
ocorrido.

o 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
das populações devem ser claras e rigorosas, de forma a minorar tanto quanto possível as
consequências do evento.
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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 Comandante das operações de socorro. 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.

Na eventualidade de qualquer evento de maior impacto na área municipal, irá registar se
um aumento da circulação, cenário que pode tornar se problemático caso se verifique a
interrupção ou o congestionamento das vias que dão acesso a tais estruturas. Como
medida preventiva importará, pois, diminuir a vulnerabilidade de todos os percursos
passíveis de serem utilizados em caso de emergência.

No que respeita ao trânsito terrestre e no caso de obstrução das estradas ou colapso de
pontes no acesso pelo norte, através do Concelho da Ribeira Grande, utilizar se á a
estrada pelo sul, através da Povoação ou ainda pelo Salto do Cavalo através da Furnas, ou
pela estrada regional pela Tronqueira.

Analisando ao detalhe, por freguesia, aspectos relativos à mobilidade, expõe se o
seguinte:

o Freguesia de Nordeste
A freguesia do Nordeste é servida por 3 eixos rodoviários:

O eixo sul, que corresponde à Estrada Regional nº 1, ligando o concelho de
Nordeste ao concelho da Povoação;

O eixo norte, Estrada Regional nº 1, ligando à freguesia da Lomba da Fazenda;
O eixo sudeste, Estrada Regional nº 2 da Tronqueira, em macadame, ligando a
Vila de Nordeste ao concelho da Povoação.

Para a ligação entre a Vila e a localidade da Pedreira existem duas alternativas a partir
da estrada regional da Tronqueira, a saber: a das Queimadas e a da Cancela do
Cinzeiro. Todas estas opções são passíveis de sofrer impedimentos commovimentos de
massa, além do risco devido à passagem de algumas ribeiras.
Declara se ainda a existência de uma alternativa marítima de salvamento, através do
porto do Nordeste. No entanto a via de acesso poderá ser danificada por movimentos
de massa e/ou pela passagem de enxurradas, além de que a agitação marítima
condiciona a navegação segura.

o Freguesia da Lomba da Fazenda
A freguesia da Lomba da Fazenda é servida por dois eixos rodoviários:

O eixo a oeste, Estrada Regional nº 1, ligando a a São Pedro de Nordestinho;

O eixo a este, Estrada Regional nº 1, ligando a à Vila de Nordeste.
Existe uma via em asfalto que liga as localidades da Lomba da Cruz e da Fazenda com
São Pedro, pelo mato, possuindo esta, várias alternativas de ligação à estrada regional.

o Freguesia de São Pedro de Nordestinho
O acesso à freguesia possui dois eixos rodoviários:

O eixo a este, Estrada Regional, que promove a ligação à freguesia da Lomba da
Fazenda;

O eixo a oeste, Estrada Regional, materializado pela ligação à Freguesia de Santo
António de Nordestinho.

Existe uma alternativa de ligação entre a Rua da Igreja (em São Pedro) com o sul (mato)
da Lomba da Fazenda, com descidas intermédias que ligam à Estrada Regional.
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o Freguesia de Santo António de Nordestinho
Existem dois eixos rodoviários de ligação à freguesia:

O eixo oeste e a Estrada Regional de ligação à freguesia da Algarvia;
O eixo este a este e a Estrada Regional de ligação à freguesia de São Pedro de
Nordestinho.

Não existem outras vias para ligação a outras freguesias. A sul da freguesia existem
alternativas em macadame que ligam a Eira Velha com a Atalhada, Igreja e Espigão.

o Freguesia da Algarvia
A freguesia da Algarvia é servida por dois eixos rodoviários:

O eixo a este, Estrada Regional, ligando a freguesia a Santo António de
Nordestinho;

O eixo a oeste, Estrada Regional, ligando a a Santana.
Existem duas vias em macadame que ligam a Algarvia a Santana. Uma pela Banda do
Moinho, que se encontra em mau estado de conservação e outra pelo Bardinho, a
sul.

o Freguesia de Santana
Existem três eixos rodoviários de ligação à freguesia:

O eixo este e a Estrada Regional de ligação à freguesia da Algarvia;

O eixo oeste a este e Estrada Regional de ligação à freguesia de Achada;
O eixo a norte da localidade, ligando a Feteira Grande com a Feteira Pequena e a
Achada.

A sul da freguesia existem alternativas em macadame que ligam a zona do Pico da
Manteiga com a Banda do Moinho, em mau estado. A localidade da Feteira Grande
encontra se ligada à Feteira Pequena, por asfalto, através da Chã do Bardo Novo. Este,
por sua vez desenvolve a ligação com o Bardinho (Macadame) que liga à Algarvia e a
Achada em macadame. Pela Feteira Pequena existe acesso ao Portinho da Achada pela
via que as une a norte.

o Freguesia de Achada
A freguesia da Achada é servida por três eixos rodoviários:

O eixo a este, Estrada Regional, ligando a freguesia a Santana;
O eixo a oeste, Estrada Regional, ligando a a Achadinha;

Oeixo a norte, Ramal para o Portinho da Achada, que também liga à Feteira Pequena.
Existe uma via alternativa que estabelece a ligação com Santana a norte passando pela
via que desce até ao portinho da Achada. O caminho do Lenho, em asfalto, promove a
ligação da Estrada Regional, a oeste da localidade, com o caminho dos Serviços
Florestais (de ligação aos Graminhais) na zona da Cancela das Pedras. O caminho dos
Serviços Florestais de ligação aos Graminhais promove a ligação com a freguesia de
Achadinha emmacadame.

o Freguesia de Achadinha
Existem dois eixos rodoviários de ligação à freguesia:

O eixo oeste Estrada Regional de ligação à freguesia da Salga;

O eixo este Estrada Regional de ligação à freguesia de Achada.
Existem diversas vias de ligação a outras freguesias.
O caminho do Burguete promove a ligação da localidade com o caminho Achadinha
Pico da Vara, na Algarvia, estabelecendo ligações, a jusante, com as diversas
localidades, que atravessa. O caminho do Lenho estabelece a ligação entre a Freguesia
da Achada e o caminho do Burguete. O caminho do Comgumbreiro estabelece a
ligação entre a Estrada Regional a oeste da localidade com o caminho do Burguete. O
caminho da Roça Brava liga a Estrada Regional, ao caminho da Achadinha Pico da
Vara. Por sua vez, estabelece ligações transversais com o caminho do Burguete, com a
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Estrada Regional Salga – Miradouro do Salto Cavalo (na Roça Brava). A norte existe um
caminho que faz a ligação à Rua do Cemitério da Achada.

o Freguesia da Salga
A freguesia da Salga é servida por três eixos rodoviários:

O eixo a este, Estrada Regional, ligando a freguesia à Vila de Nordeste;
O eixo a oeste, Estrada Regional, ligando a ao concelho da Ribeira Grande;

O eixo a norte, a Estrada Regional (Salga – Miradouro do Salto do Cavalo),
ligando a localidade com o concelho da Povoação.

Existem outras vias transversais à Estrada Regional Salga Miradouro, na Roça Brava e a
montante um caminho particular em Macadame.

Em caso de obstrução de todos os acessos terrestres ao concelho, o que é altamente
provável, devido à perigosidade dos altos taludes das estradas, não existindo alternativas
seguras de deslocação marítimas, atendendo à grande vulnerabilidade das poucas
estruturas portuárias, está prevista a evacuação de pessoas em perigo e o abastecimento
de géneros, através de helicóptero, utilizando os heliportos de emergência estabelecidos.

o LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ENCONTRO, ALOJAMENTO, ACAMPAMENTO E HELIPORTO
DEFINIDO

A definição dos Pontos de Encontro, Alojamento, Acampamento e Heliportos de
emergência no Concelho do Nordeste encontram se seguidamente descriminadas. Já a
sua localização apresenta se em suporte cartográfico. Tal tarefa foi definida no PMEN
anterior e desenvolveu se com a prestimosa colaboração do Delegado do SRPCBA no
Nordeste.

o Freguesia da Salga
o Pontos de Encontro:

Estrada Regional
Rua de S. João

Travessa das Velgas, ao lado do Posto de Leite
o Alojamento:

Junta de freguesia da Salga

Escola Primária
o Acampamento:

Terreno agrícola particular próximo do campo de jogos
o Heliporto de Emergência:

Terreno ao lado da Estrada Regional

o Freguesia da Achadinha
o Pontos de Encontro:

Estrada Regional

Troço de ligação Achadinha Santana
o Alojamento:

Centro Paroquial da Achadinha

Salão Paroquial da Achadinha
Escola Primária da Achadinha

o Acampamento:
Terreno agrícola particular próximo do campo de jogos

o Heliporto de Emergência:
Terreno do antigo campo de futebol da Achadinha
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o Freguesia da Achada
o Pontos de Encontro:

Estrada Regional
Ramal do Porto da Achada (troço de ligação da Achada com Santana)

Rua do Caminho do Concelho
o Alojamento:

Junta de freguesia da Salga
Escola Primária

o Acampamento:
Terreno agrícola particular próximo do campo de jogos

o Heliporto de Emergência:
Terreno ao lado da Estrada Regional

o Freguesia de Santana
o Pontos de Encontro:

Estrada Regional (no topo da rua da Igreja) – Feteira Pequena

Estrada Regional (no topo da rua das Almas) – Feteira Pequena
Estrada Regional (inicio da rua da Rocha) – Feteira Grande

Estrada Regional (próximo da escola primária) – Feteira Grande
o Alojamento:

Junta de freguesia de Santana – Feteira Pequena
Escola Primária da Feteira Pequena

Casa de Povo de Santana – Feteira Pequena
Cooperativa – Feteira Grande

Escola Primária da Feteira Grande
o Acampamento:

Terreno agrícola particular próximo do campo de jogos – Feteira Pequena
o Heliporto de Emergência:

Terreno ao lado da Estrada Regional (inicio da Freguesia entre Santana e
Achada)

o Freguesia da Algarvia
o Pontos de Encontro:

Estrada Regional (inicio da rua D. David Dias Pimentel)

Estrada Regional (inicio da rua da Quinta)
o Alojamento:

Polivalente da Algarvia

Escola Primária da Algarvia
o Acampamento:

Rua da Quinta
o Heliporto de Emergência:

Antigo campo de futebol na Algarvia

o Freguesia de Santo António de Nordestinho
o Pontos de Encontro:

Ultimas casas do caminho dos Serviços Florestais na Eira Velha

Estrada Regional
Estrada Regional (Espigão)

o Alojamento:

Sede do Clube do Desportivo Santo António de Nordestinho
Escola Primária de Santo António de Nordestinho

o Acampamento:
Campo de Futebol de Santo António de Nordestinho

o Heliporto de Emergência:
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Terreno agrícola próximo do campo do futebol de Santo António de
Nordestinho

o Freguesia de São Pedro de Nordestinho
o Pontos de Encontro:

Estrada Regional (próximo do cemitério)
Estrada Regional (final da rua Padre Dinis da Luz)

o Alojamento:
Casa do Povo de São Pedro de Nordestinho

Passal de Santo António de Nordestinho
Escola Primária de São Pedro de Nordestinho

Escola Profissional de Nordeste
o Acampamento:

Terreno agrícola próximo do campo de jogos
o Heliporto de Emergência:

Terreno no aterro sanitário do Nordeste

o Freguesia da Lomba da Fazenda
o Pontos de encontro:

Estrada Regional (Leira)
Parque de estacionamento na Conceição

Largo no início da Rua do Galante (Estrada Regional – Lomba da Cruz)
Lomba da Cruz de Cima

o Alojamento:
Escola Primária da Lomba da Cruz

Casa das Alfaias
Casas do Frade
Sede da Filarmónica Imaculada Conceição

Polivalente da Fazenda
Centro Sócio Cultural de Formação

o Acampamento:
Campo de futebol da Lomba da Fazenda

o Heliporto de Emergência:
Terreno próximo do campo de futebol

o Freguesia de Nordeste (Vila de Nordeste)
o Pontos de Encontro:

– Próximo da EBI Secundária de Nordeste
– Clérigos
– Largo da Choca

– Poceirão
– Grota do Bravo (final da Avenida D. Manuel I)

o Alojamento:
Sede da Filarmónica Eco Edificante e Centro Municipal de Actividades Culturais

Sede do Clube União Desportiva de Nordeste
Casa de Trabalho de Nordeste

Escola EBI Secundária de Nordeste
Casa da Madrinha

Casa do Convento
Lar de Idosos

Estalagem dos Clérigos
Escola Primária de Nordeste

o Acampamento:
Avenida El Rei D. Manuel I
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Campo de futebol do Nordeste
o Heliporto de Emergência:

Terreno próximo da avenida D. Manuel I

o Freguesia de Nordeste (Pedreira)
o Pontos de Encontro:

Queimadas

Estrada Regional (Moio)
Estrada Regional (Cinzeiro)

Estrada Regional (Arrebentão)
o Alojamento:

Passal da Pedreira
Escola Primária da Pedreira

o Acampamento:
Calhau Grande

o Heliporto de Emergência:

Calhau Grande.

6. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Sendo a manutenção da ordem pública uma competência típica das forças de segurança, o
estabelecimento de procedimentos e instruções de coordenação, bem como a identificação dos
meios e das responsabilidades dos serviços, agentes de protecção civil, organismos e entidades de
apoio, quanto à segurança de pessoas e bens e ao controlo do tráfego, é essencial para a prossecução
dos objectivos desta actividade. Nesse sentido, o acesso às zonas de sinistro e de apoio deve ser
limitado às forças de intervenção, organismos e entidades de apoio, através da criação de barreiras
por parte da PSP, devendo esta força contar com o apoio dos serviços e entidades especializadas.

A segurança das instalações sensíveis ou indispensáveis às operações de Protecção Civil (escolas,
instalações dos agentes de protecção civil e instalações do Serviço Municipal de Protecção Civil) deve
ser assegurada pela PSP através do destacamento de efectivos.

ORGANIZAÇÃO
Responsável: Comandante da Esquadra PSP;

Substituto: Adjunto do Comandante da Esquadra;
Organismos de Apoio: PSP, Forças Armadas, Empresas segurança privada.

APLICABILIDADE
Aquando Existência da Ocorrência (Fase Emergência);

Após Emergência (Fase Reabilitação).

ACTIVIDADES
Garantir a protecção de vidas e bens;

Controlo de tráfego e multidões;
Criar limitações no acesso às zonas de sinistro ou de apoio;

Efectuar rondas de vigilância.

RESPONSABILIDADES

Garantir a manutenção da Lei e da Ordem nos termos da Lei;
Limitar o acesso às zonas de sinistro e de apoio às forças de intervenção, organismos e
entidades de apoio (através da criação de barreiras ou outros meios de controlo),
mantendo abertos corredores de circulação de emergência;
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Coordenar as acções de pesquisa de desaparecidos, promovendo a organização do Centro
de Pesquisa de Desaparecidos e respectiva articulação nos diversos níveis;
Colaborar nas acções de mortuária, recolhendo e guardando os espólios de falecidos, e
informando o Centro de Pesquisa de Desaparecidos;

Garantir a segurança das infra estruturas sensíveis e/ou indispensáveis às operações de
protecção civil;

Colaborar nas acções de aviso, alerta e mobilização do pessoal envolvido nas operações de
socorro, bem como no aviso e alerta às populações.

PROCEDIMENTOS
Perante uma ocorrência confirmada de gravidade moderada (eventualmente), acentuada
ou crítica, o Comandante da PSP, em articulação com o Comandante Operacional e com o
Serviço Municipal de Protecção Civil, procede ao isolamento das zonas de sinistro, através
da criação de barreiras (utilizando meios próprios) com limitação do acesso apenas às
forças de segurança, de socorro e de apoio;
Tendo em vista a segurança das infra estruturas e equipamentos sensíveis, deve a PSP
assegurar o destacamento de pessoal do seu corpo, em número suficiente de acordo com
a gravidade da ocorrência;

Em caso de ocorrência de gravidade acentuada ou crítica, sob proposta do Comandante da
PSP e de acordo com o Presidente da Câmara Municipal, pode ser imposta a restrição de
movimentos de pessoas, quer com abrangência municipal quer com abrangência
meramente local. Nesta situação, a PSP assegurará o patrulhamento das áreas afectadas
com vista a impedir roubos e pilhagens, incluindo a detenção de todos os indivíduos aí
encontrados sem autorização, nos termos legais;
Caso seja necessário recorrer a empresas de segurança privada especializadas, os
vigilantes devem apresentar se devidamente uniformizados.

OBSERVAÇÕES

Os estabelecimentos industriais e comerciais poderão, pontual ou colectivamente,
promover o recurso a empresas privadas da especialidade, à responsabilidade dos
respectivos empresários, dando o necessário conhecimento aos agentes da protecção civil
municipal ou ao comandante operacional ou ainda ao comandante do destacamento da
PSP local.

7. SERVIÇOSMÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS

Face a um elevado número de vítimas, adiante se identificam os procedimentos e instruções de
coordenação, bem como os meios e as responsabilidades dos serviços, agentes de protecção civil,
organismos e entidades de apoio, quanto às actividades de saúde e evacuação secundária. As
primeiras equipas a prestar socorro poderão também ser encarregadas das tarefas de evacuação
primária para os postos de triagem estabelecidos.

Neste contexto, compete ao comandante das operações de socorro identificar e informar a direcção
do plano relativamente à quantidade previsível de meios complementares necessários para a
triagem, assistência pré hospitalar e evacuação secundária das vítimas.

Já à direcção do plano cabe lhe a identificação dos meios a solicitar e, em coordenação com o
SRPCBN, estabelecer a ligação a hospitais de evacuação, prestando informações pertinentes
relativamente ao tipo de ocorrência e ao número potencial de vítimas. O SRPCBN, através de meios
próprios enviados para o local, pode montar e gerir os postos de triagem, de assistência pré
hospitalar e de evacuação secundária, em estreita articulação com o director do plano.
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As capacidades locais quanto ao atendimento de urgências em situações com elevado número de
vítimas são limitadas, quer em meios humanos, quer em equipamentos, pelo que se prevêem neste
ponto, mecanismos de transferência para outras unidades hospitalares de referência.

ORGANIZAÇÃO

Responsável: Delegado de Saúde e Director do Centro de Saúde;
Substituto: Delegado de Saúde substituto;

Organismos de Apoio: AHBV, Centro Saúde do Nordeste, Posto Saúde da Achada.

APLICABILIDADE

Aquando Existência da Ocorrência (Fase Emergência);
Após Emergência (Fase Reabilitação).

ACTIVIDADES
Prestação de assistência pré hospitalar no local da emergência;

Montagem e gestão de postos de triagem, de assistência pré hospitalar e de evacuação
secundária;

Estabelecimento de transferências para unidades hospitalares adequadas;
Organização, montagem e gestão de hospitais de campanha;
Identificação de mortos e procedimentos de operações mortuárias.

RESPONSABILIDADES
Preparar e manter actualizado um registo de meios humanos e recursos materiais a
disponibilizar em situações de emergência;
Prestar serviços de saúde e cuidados médicos urgentes de acordo com os planos
estabelecidos;
Assegurar uma única cadeia de comando para a área de intervenção médico sanitária;

Coordenar a montagem de postos médicos de triagem e de socorros, bem como hospitais
de campanha (se necessário);

Coordenar as acções de evacuação secundária de vítimas, entre os postos de triagem e de
socorros e as outras estruturas de saúde existentes, prestando as informações pertinentes
sobre o tipo de ocorrência e o número potencial de vítimas;
Estabelecer a ligação aos hospitais, prestando as informações pertinentes sobre o tipo de
ocorrência e o número potencial de vítimas;

Minimizar as perdas humanas, limitando as sequelas físicas e diminuindo o sofrimento
humano, ao mesmo tempo que se assegura a utilização coordenada dos meios, incluindo a
evacuação secundária de feridos e doentes graves;
Coordenar as acções de mortuária, definindo os locais de reunião de mortos e morgues
provisórias;
Coordenar as acções de Saúde Pública, nomeadamente quanto a doenças infecto
contagiosas, e as acções sobre a qualidade dos bens essenciais (alimentação, água,
medicamentos);
Estudar, propor e coordenar as acções de vacinação face à emergência;

Dirigir as acções de controlo ambiental, de doenças e a qualidade dos bens essenciais.

PROCEDIMENTOS

O chefe da primeira equipa de intervenção assume o comando das operações de socorro;
A evacuação primária de vítimas estabelece se para o Centro de Saúde do Nordeste para
triagem de feridos e prestação dos primeiros cuidados médicos;
Já a evacuação secundária procede se para o Hospital Divino espírito Santo em Ponta
Delgada ou para outras unidades de saúde de referência, sob a coordenação e supervisão
da Autoridade de saúde;
O comandante das operações de socorro identifica e informa a direcção do plano
relativamente à quantidade previsível de meios complementares necessários para
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triagem, assistência pré hospitalar e evacuação primária e secundária das vítimas.
Igualmente, deve o comandante das operações de socorro mobilizar os restantes Agentes
de Protecção que se lhe afigurem necessários para a operação;
A direcção do plano procede à identificação dos meios a solicitar e, em coordenação com o
SRPCBN, estabelece a ligação aos hospitais de evacuação, prestando as informações
pertinentes sobre o tipo de ocorrência e o número potencial de vítimas. O SRPCBN,
através de meios próprios enviados para o local, pode, nas ocorrências de gravidade
acentuada ou crítica, montar e gerir postos de triagem, de assistência pré hospitalar e de
evacuação secundária, em estreita articulação com o director do plano.

À Autoridade Concelhia de Saúde cabe a direcção das acções de controlo ambiental, de
controlo de doenças e da qualidade dos bens essenciais, com a colaboração necessária por
parte dos restantes elementos do SMPC, devendo se para tal informar a direcção do
Plano, que articulará convenientemente a acção.

INVENTÁRIO
Centro de Saúde (Nordeste) e Extensão do Centro de Saúde (Achada).

8. SOCORRO E SALVAMENTO

Sendo que as intervenções iniciais cabem, prioritariamente, às forças mais próximas do local da
ocorrência ou que apresentam missão específica mais adequada ao acidente grave ou catástrofe em
causa, adiante se estabelecem comportamentos e normas de coordenação, quanto às actividades de
socorro, busca e salvamento de vítimas:

ORGANIZAÇÃO

Responsável: Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Nordeste;

Substituto: Segundo Comandante dos Bombeiros Voluntários do Nordeste (Chefe);
Organismos de Apoio: AHBVN, PSP, Centro de Saúde do Nordeste, Clube Naval do
Nordeste

APLICABILIDADE

Aquando Existência da Ocorrência (Fase Emergência) e pós Emergência (Fase
Reabilitação).

ACTIVIDADES

Socorro, busca e salvamento de vítimas;
Resgate ou desencarceramento de pessoas;

Extinção de Incêndios;
Escoramento de estruturas;

Contenção de fugas e derrames de produtos perigosos;
Bombeamento de água, em caso de inundações;

Corte de instalações eléctricas;
Derrube de empenas e chaminés;

Transporte de água.

RESPONSABILIDADES

Coordenar as acções de busca/salvamento e combate a incêndios;
Assegurar a existência de uma única cadeia de comando para a área da intervenção
médico sanitária e actuar nas acções de socorro imediato e de cuidados médicos;
Assegurar a evacuação primária de vítimas;
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Planear e coordenar a actuação, em apoio, de equipas móveis para actuação avançada na
emergência;
Prever a instalação e manutenção de serviços de urgência nos diversos níveis/postos de
triagem e de socorros e ainda hospitais de campanha;

Colaborar na distribuição de água potável e iluminação de emergência;
Colaborar nas acções de mortuária.

PROCEDIMENTOS
As intervenções iniciais face a um acidente grave ou catástrofe cabem, prioritariamente, às
forças mais próximas do local da ocorrência ou que apresentam missão específica mais
adequada;

O chefe da primeira equipa de intervenção assume a função de comandante das
operações de socorro. De imediato, deve avaliar a situação e identificar o tipo de
ocorrência, o local e a extensão, o número potencial de vítimas e os meios de reforço
necessários;
As informações recolhidas devem ser comunicadas de imediato aos seus centros de
coordenação ou de operações, reportando o grau de gravidade das ocorrências de acordo
com a Directiva Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2007 (residual, reduzida, moderada,
acentuada, crítica).

Opera se a transferência de comando sempre que o teatro de operações assim o necessitar,
num cenário em que:

A organização deste amplia ou contrai;
A responsabilidade primária de gestão do incidente muda entre entidades;

O incidente se torna mais ou menos complexo;
Existe rotatividade normal de pessoas;

Sempre que exista transferência de comando, deverá realizar se um Briefing para o novo
Comandante e uma notificação a todo o pessoal informando que uma mudança de
comando está a ter lugar.

Cabe ao director do plano, em articulação com o comandante das operações de socorro, decidir
o fim da fase de emergência, quando estiverem completadas todas as necessidades relativas à
supressão da ocorrência, dando início à fase de reabilitação. São dessas necessidades exemplo:

O transporte das vítimas para as unidades hospitalares;

Em caso de derrocada ou desabamento de terras, o isolamento da zona por parte das
forças de segurança e a avaliação da situação no local por parte dos técnicos;

No anterior cenário, o facto de as vias se encontrarem já, parcialmente transitáveis;
Em caso de problemas estruturais, as infra estruturas encontram se já estabilizadas;

A não previsão de agravamento das condições meteorológicas ou de novas situações de
emergência;

O alojamento da população deslocada, com acesso a todos os bens de primeira
necessidade;
Terminada a fase de emergência, deve proceder se à desmobilização dos meios não
necessários à fase de reabilitação;
Compete ao Director do Plano a decisão sobre o regresso das populações desalojadas às
áreas consideradas seguras.

INVENTÁRIO

Quartel dos Bombeiros, Esquadra PSP, Protecção Civil (todos na Vila do Nordeste).
A PSP possui uma equipa cinotécnica, composta por um agente e um canídeo de busca e
salvamento.
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9. SERVIÇOSMORTUÁRIOS

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 rigorosos procedimentos, devido à sua enorme
importância nos aspectos que se prendem com a investigação forense, quando, face ao tipo de
ocorrência, haja necessidade de a realizar. Esta tarefa deve ser controlada pela Autoridade de Saúde
que, para tal, colabora com a AHBVN.

A recolha dos cadáveres deverá ser feita para os locais de reunião de vítimas mortais: as casas
mortuárias até ao seu limite e, posteriormente, para um local a determinar pela CMPC, consoante a
gravidade da situação, que funcionará como morgue provisória.

ORGANIZAÇÃO
Responsável: Delegado de Saúde e Director do Centro de Saúde;

Substituto: Delegado de Saúde substituto;
Organismos de Apoio: Centro de Saúde do Nordeste, AHBVN, PSP, Juntas de Freguesia,
Instituto de Medicina Legal.

APLICABILIDADE

Pós Emergência (Fase Reabilitação).

ACTIVIDADES
Recolha e reunião de vítimas mortais:

Instalação de morgues provisórias para identificação e reconhecimento de vítimas mortais;
Sepultamento de emergência.

RESPONSABILIDADES

É da responsabilidade do Delegado de Saúde e da sua equipa, com o apoio das entidades
competentes:

A recolha e reunião das vítimas mortais;

Providenciar as diligências necessárias para a identificação dos corpos;
Sempre que possível, informar a CMPC acerca do número de defuntos e sua distribuição
geográfica e de qualquer situação que ponha em risco a saúde pública da população;
Estabelecer morgues provisórias para identificação e reconhecimento de vítimas mortais,
com a colaboração das Juntas de Freguesia e entidades competentes, num cenário de
sobrelotação das capelas funerárias existentes;
Equacionar o sepultamento de emergência.

PROCEDIMENTOS
Recolha e depósito dos cadáveres efectuados pela AHBVN, sob a supervisão do Delegado
Concelhio de Saúde;
Na medida do possível, os defuntos deverão ser deslocados para as capelas mortuárias das
respectivas freguesias, ou para a sede de Concelho (visto ser onde se encontram
concentrados os diversos meios médicos e de apoio), consoante a gravidade da situação;

As equipas do Gabinete de Medicina Legal de Ponta Delgada procedem à sua identificação
e entregam os corpos para serem sepultados;
Posteriormente à análise médica é apropriado o uso das Capelas Funerárias, para o
respectivo luto por parte das famílias. Sempre que se esgote a sua capacidade, deverão as
vítimas ser reunidas em local a determinar pela CMPC em função da gravidade da
situação. Funcionando este local como uma morgue provisória, deverá a PSP assegurar a
prévia evacuação de pessoas e automóveis e proceder ao isolamento do local.

Caso seja necessário efectuar sepultamento de emergência pelo exceder da capacidade
dos cemitérios existentes, este será efectuado através da abertura de valas comuns,
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distantes de aglomerados, linhas de água e zonas de máxima infiltração. Os cadáveres
deverão ser sepultados com alguma forma de identificação que facilite a posterior
exumação e transferência para cemitério.

INVENTÁRIO

Cemitérios – 1 por localidade;
Igrejas – pelo menos uma por núcleo urbano, com excepção da Feteira Grande;

Capelas funerárias – uma por freguesia excepto na Salga, ainda em projecto.

10. PROTOCOLOS

O principal sistema de cooperação diz respeito à acção integrada dos agentes da protecção civil e do
município. Contudo, este sistema de cooperação não se encontra traduzido em qualquer documento
protocolar, embora se tenha observado uma enorme predisposição em colaborar, por parte dos
agentes da protecção civil e do município, no que respeitou à preparação e organização da resposta
descrita neste documento.

Procederam se ainda a contactos exploratórios com as associações e instituições de solidariedade
social, com o intuito de alojar pessoas em caso de um acidente grave, existindo abertura plena em
conceder se tal desígnio.
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PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

SECÇÃO I

1. ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTECÇÃO CIVIL EM PORTUGAL

1.1. ESTRUTURA DA PROTECÇÃO CIVIL

Segundo o definido na Lei de Bases da Protecção Civil, no seu primeiro artigo, a protecção civil
resume se na actividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais, pelos
cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos colectivos
inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e
socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram.

De cariz permanente, multidisciplinar e plurissectorial, cabe a todos os órgãos e departamentos da
Administração Pública promover as condições indispensáveis à sua execução, de forma
descentralizada, sem prejuízo do apoio mútuo entre organismos e entidades do mesmo nível ou
proveniente de níveis superiores.

No que diz respeito à DIRECÇÃO POLÍTICA, reporta se a dependência nos órgãos institucionais do
país. Assim, e de acordo com os artigos 31º a 35º da Lei de Bases da Protecção Civil, alude se em
termos sucintos, que:

Assembleia da República:

Contribui, pelo exercício da sua competência política, legislativa e financeira, para enquadrar a
política de protecção civil e para fiscalizar a sua execução.

Governo:

Compete lhe a condução da política de protecção civil, devendo referenciar no respectivo
Programa, as principais orientações a adaptar ou a propor nesse domínio e ainda, informar
periodicamente a Assembleia da República sobre a situação do País no que toca à protecção
civil, bem como sobre a actividade dos organismos e serviços por ela responsáveis. Já o
Conselho de Ministros possui a responsabilidade de definir as linhas gerais da política
governamental de protecção civil, assim como a sua execução, além de programar e assegurar
os meios destinados ao seu cumprimento.

Primeiro Ministro:

É responsável pela direcção da política de protecção civil competindo lhe, designadamente,
coordenar e orientar a acção dos membros do Governo nos assuntos relacionados com a
protecção civil, garantindo o cumprimento das competências que lhes estão incumbidas. Nada
inviabiliza o facto de, o Primeiro Ministro, poder delegar as suas competências no Ministro da
Administração Interna.

Governador Civil:

No exercício de funções de responsável distrital da política de protecção civil, desencadeia, na
iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as acções de protecção civil de
prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso. É apoiado pelo centro
distrital de operações de socorro e pelos restantes agentes de protecção civil de âmbito
distrital.
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PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

Como responsável municipal da política de protecção civil, desencadeia igualmente, na
iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as acções de protecção civil de
prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso. É apoiado pelo serviço
municipal de protecção civil e pelos restantes agentes de protecção civil de âmbito municipal.

As Comissões de Protecção Civil, como órgãos de COORDENAÇÃO POLÍTICA em matéria de
protecção civil, assumem também diferentes âmbitos territoriais: nacional, distrital e municipal.

Comissão Nacional:

Cabe lhe, entre outras matérias, apreciar as bases gerais de organização e funcionamento dos
organismos e serviços que desempenham funções de protecção civil, inclusivamente apreciar os
planos de emergência.

Comissão Distrital:

É responsável, a nível distrital, pelo accionamento quer dos planos distritais de emergência,
quer da sua elaboração, além do natural acompanhamento na sua execução. Promove
igualmente a realização de exercícios e simulacros, no seguimento das políticas directamente
ligadas ao sistema de protecção civil desenvolvidas por agentes públicos.

COMISSÃO MUNICIPAL:

As competências são as previstas para as comissões distritais adequadas à realidade do
município.

Finalizando a aplicabilidade das políticas de protecção civil, relativamente à sua EXECUÇÃO,
importa definir as seguintes entidades:

o Autoridade Nacional de Protecção Civil:

É um serviço central de natureza operacional, da administração directa do Estado, dotado
de autonomia administrativa e financeira, e património próprio, na dependência do
membro do governo responsável pela área da Administração Interna. Tem como missão
planear, coordenar e executar a política de protecção civil, designadamente na prevenção
e reacção a acidentes graves e catástrofes, de prevenção e socorro de populações e de
superintendência da actividade dos bombeiros.

o SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL:

Órgão que tem como responsabilidade a prossecução das actividades de protecção civil no
âmbito municipal, nomeadamente acompanhar a elaboração do plano municipal de
emergência de protecção civil, inventariar e actualizar permanentemente os meios e
recursos existentes no concelho, planear o apoio logístico a prestar às vitimas e às forças
de socorro em situação de emergência, promover campanhas de informação e
sensibilização e colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros.

1.2. ESTRUTURA DAS OPERAÇÕES

No que toca à operacionalidade salienta se o papel da principal unidade de comando presente no
terreno, o Comandante Operacional Municipal. É sua competência acompanhar permanentemente as
operações de protecção e socorro que ocorram no âmbito do município, assumindo a sua
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coordenação, em toda e qualquer situação prevista no PMEN. Muito embora tal figura tenha
aplicabilidade nula no Nordeste, o Coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil desenvolve a
quase totalidade das suas competências e responsabilidades.

Esquematicamente, define se portanto, o organograma da estrutura de protecção civil:

De acordo com a Lei de Bases de Protecção Civil (Lei nº 27/2006), com a Lei nº 65/2007 e o Decreto Lei nº 134/2006

Acrónimos: CNPC – Comissão Nacional Protecção Civil; ANPC – Autoridade Nacional Protecção Civil; CNOS – Comando
Nacional de Operações de Socorro; CCON – Centro de Coordenação Operacional Nacional; CDPC Comissão Distrital de

Protecção Civil; CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro; CCOD – Centro de Coordenação Operacional Distrital;
CMPC – Comissão Municipal de Protecção Civil; SMPC – Serviços Municipais de Protecção Civil; COM – Comandante

Operacional Municipal;

2. MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTECÇÃO CIVIL

2.1. COMPOSIÇÃO, CONVOCAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE

PROTECÇÃO CIVIL

Caracterizando se como o órgão de coordenação em matéria de protecção civil à escala municipal é
composta por elementos que auxiliam na definição e execução da política de protecção civil. A sua
convocação e presidência está a cargo da autoridade política de protecção civil, o Presidente da
Câmara Municipal.

CONSTITUIÇÃO:

Presidente da Câmara Municipal do Nordeste;
Coordenador do Serviço Municipal de Protecção Civil (Vereador com competências em
matéria de Protecção Civil);
Comandante dos Bombeiros Voluntários do Nordeste;

Comandante da Esquadra da Policia de Segurança Pública do Nordeste;
A Autoridade Concelhia de Saúde do Nordeste;

O Director do Centro de Saúde do Nordeste;
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Os presidentes de Junta de Freguesia do Concelho;

O delegado do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;
Um representante da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;

Um representante do Serviço Florestal do Nordeste;
Um representante da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste;
Um representante dos serviços de Segurança Social do Nordeste;

Um representante do Corpo Nacional de Escutas.

A intervenção da CMPC justifica se em função de cada ocorrência em concreto, seja a nível da
tipologia do evento, ou em termos da sua magnitude, sendo que lhe cabe a responsabilidade pela
gestão da participação operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a desencadear.

COMPETÊNCIAS:
Accionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê lo para aprovação pela
Comissão Nacional de Protecção Civil e acompanhar a sua execução;
Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil que sejam
desenvolvidas por agentes públicos;
Colaborar, sempre que necessário, na decisão de accionamento do plano tomada pelo
Presidente da CMPC, quando tal se justifique;

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;
Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os
órgãos de comunicação social.

2.2. CRITÉRIOS E ÂMBITO PARA A DECLARAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE ALERTA,

CONTINGÊNCIA OU CALAMIDADE

As declarações de situações de Alerta, Contingência ou Calamidade são mecanismos à disposição das
autoridades políticas de protecção civil para potenciar a adopção de medidas preventivas ou
reactivas, a desencadear na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe. Tal
declaração é realizada de acordo com a natureza dos acontecimentos a prevenir ou enfrentar e a
gravidade e extensão dos seus efeitos actuais ou potenciais.

Importa portanto definir especificamente a amplitude dos termos, que motivam o equacionar da
possível declaração de medidas preventivas ou de reacção, de modo a contextualizar cabalmente o
espaço amostral em análise. Assim e de acordo com o artigo 3º da Lei de Bases da Protecção Civil:

ACIDENTE GRAVE

É um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e no espaço,
susceptível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente.

CATÁSTROFE

É o acidente grave ou a série de acidentes graves susceptíveis de provocarem elevados prejuízos
materiais e, eventualmente, vítimas, afectando intensamente as condições de vida e o tecido
socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional.

Face à ocorrência ou iminência de ocorrência de algum acidente grave ou catástrofe, tem o
Presidente da Câmara Municipal do Nordeste a responsabilidade de, no âmbito territorial do
plano, proceder à declaração da situação de alerta. Num cenário de possível declaração de
contingência e sempre que possível, deve o Governador Civil proceder à audição do Presidente
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Câmara Municipal. Já a declaração da situação de calamidade, essa, é da competência exclusiva
do Governo e reveste a forma de conselho de Ministros.

Dando continuidade ao raciocínio, importará definir as circunstâncias em que determinada
tipologia de medida é aplicada. Os actos seguidamente referidos correspondem ao
reconhecimento da adopção de medidas adequadas e proporcionais à necessidade de enfrentar
graus crescentes de perigo, actual ou potencial. Assim, define se a sua declaração quando:

o Alerta
Face à ocorrência ou iminência de ocorrência de um acidente grave ou catástrofe é
reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas e ou medidas especiais
de reacção. Tem por base a análise do grau de probabilidade da ocorrência e o grau
de gravidade previsto ou verificado da mesma.

o Contingência
É reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas e ou medidas especiais
de reacção não mobilizáveis no âmbito municipal.

o Calamidade
For previsível uma intensidade tal que é necessário adoptar medidas de carácter
excepcional destinadas a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de
vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos.

A activação do processo de alerta envolve a presença de um risco elevado, seja a gravidade da
ocorrência moderada, acentuada ou crítica e é graduado em quatro diferentes estados de alerta,
determinando o último dos quais a pronta activação do PMEN:

ALERTA AZUL (NÍVEL I)

Existência de condições para ocorrência de fenómenos com dimensão e magnitude normais. O
dispositivo de Protecção Civil e Socorro desenvolve actividades de rotina e monitorização.

ALERTA AMARELO (NÍVEL II)

Previsibilidade de ocorrência de fenómenos que não sendo invulgares, podem representar um
dano potencial para pessoas e bens. O dispositivo de Protecção Civil e Socorro reforça as
actividades de monitorização e vigilância da situação e intensifica as acções preparatórias para
as tarefas de intervenção. As pessoas devem manter se informadas acerca das situações
previstas, adoptando as medidas de prevenção e adequação das suas actividades e
comportamentos de modo a não correr perigos desnecessários.

ALERTA LARANJA (NÍVEL III) – POSSÍVEL ACTIVAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA

Situação de perigo, com condições para a ocorrência de fenómenos invulgares que podem
causar danos a pessoas e bens, colocando em causa a sua segurança. O dispositivo de Protecção
Civil e Socorro reforça as medidas que garantam um estado de prontidão elevado para a
intervenção. As pessoas devem manter se vigilantes e informar se permanentemente sobre a
situação, inteirando se dos possíveis perigos. Devem adoptar as medidas de prevenção,
precaução e auto protecção indispensáveis, e adequar os seus comportamentos de modo a não
se colocarem em risco. Devem se seguir as informações e recomendações das Autoridades.

ALERTA VERMELHO (NÍVEL IV) – PRONTA ACTIVAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA

Situação de perigo extremo, com a possibilidade da ocorrência de fenómenos de intensidade
excepcional, dos quais é muito provável que resultem danos muito relevantes e uma redução
muito significativa da segurança das pessoas, podendo ameaçar a sua integridade física ou
mesmo a vida, numa vasta área. O dispositivo de Protecção Civil e Socorro tem mobilização
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geral. As pessoas devem manter se permanentemente informadas, adoptando as medidas de
prevenção, precaução e auto protecção imprescindíveis e adequar constantemente os seus
comportamentos à situação em curso. Devem seguir se, em todas as circunstâncias, as
instruções das Autoridades e estarmos preparados para a possibilidade da determinação de
medidas de emergência.

Para além das medidas especialmente determinadas pela natureza da ocorrência, a declaração de
situação de alerta dispõe expressamente sobre:

A obrigatoriedade de convocação, consoante o âmbito, das comissões municipais,
distritais ou nacional de protecção civil;

O estabelecimento dos procedimentos adequados à coordenação técnica e operacional
dos serviços e agentes de protecção civil, bem como dos recursos a utilizar;

O estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de coordenação da
intervenção das forças e serviços de segurança;

A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência.

Saliente se que, no acto de declaração de alerta devem ser mencionados expressamente:

A natureza do acontecimento que originou a situação declarada;
O âmbito temporal e territorial;

A estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar.

Por fim, é de mencionar que a declaração da situação de alerta determina uma obrigação especial de
colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e das televisões, com a CMPC,
visando a divulgação das informações relevantes relativas à situação.

2.3. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, ALERTA E AVISO

Tem como intuito proporcionar uma eficaz vigilância, um rápido alerta aos agentes de protecção civil
e um adequado aviso à população, de modo a garantir que, na iminência ou ocorrência de um
acidente grave ou catástrofe, tanto as entidades intervenientes no plano como as populações
vulneráveis tenham a capacidade de agir de modo a salvaguardar vidas e a proteger bens.

Muito embora na Região Autónoma dos Açores, os sistemas de monitorização, alerta e aviso sejam
responsabilidade exclusiva do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores, adiante se
estabelecem breves considerações.

Primeiramente, abordar a componente de monitorização, que faz referência a sistemas passíveis de
serem colocados em prática e que procedem à avaliação concreta da situação, obtendo se a partir
dos mesmos a leitura de dados objectivos.

Tais dados disponibilizados permitem o estabelecimento de procedimentos de alerta, o que
possibilita a notificação das autoridades, entidades e organismos, da iminência ou ocorrência de
acontecimentos susceptíveis de provocar danos. Poderá ainda ser prevista a criação de níveis de
alerta correlacionados com os dados medidos.

Os meios com que o alerta é efectuado são baseados em sistemas fiáveis de comunicações e deverão
apresentar redundância, sendo as comunidades locais informadas sobre:

As zonas potencialmente afectadas;
Itinerários de evacuação;

Locais de abrigo para onde se devem dirigir, indicando o que devem levar consigo;
Outras medidas de protecção da sua segurança pessoal e dos seus bens (medidas de
autoprotecção).
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Na particularidade dos sistemas de aviso, existem diversos dispositivos para o efeito, tais como as
sirenes, telefones, viaturas com megafones, estações de rádio locais e televisão, pelo que a decisão
do meio a adoptar será sempre fundamentada na extensão da zona afectada, no tipo, dimensão e
dispersão geográfica da população a avisar (pequenas povoações rurais, aglomerados urbanos,
quintas dispersas), na proximidade geográfica dos agentes de protecção civil e nos meios e recursos
disponíveis.

A ter em atenção que um evento tanto pode ocorrer durante o dia útil de trabalho, à noite ou
durante os fins de semana, o que não só faz variar a localização da população aquando de um
possível acidente, mas também a forma de estes poderem receber o aviso, pelo que é pertinente o
estabelecimento de diferentes procedimentos de aviso, em diferentes períodos do dia e da semana.

Para os aglomerados de pequena dimensão poderá ainda utilizar se o aviso automático através da
rede telefónica, o que requer o acesso a listas telefónicas de determinadas residências, que
contenham a localização e o número de telefone respectivo. Haverá ainda a considerar, em casos
exclusivos, formas de aviso tais como, por exemplo, a emissão de mensagens escritas ou difusão
celular para telemóveis, para a população em movimento que não esteja nas suas residências ou nos
seus locais de emprego.

Finalizando, tem se o uso de megafones, como um possível meio de aviso à população, em que a
utilização de carros auxilia à cobertura de maiores áreas num menor espaço de tempo. Estações de
rádio locais, ou mesmo de televisão, podem também ser utilizadas para uma rápida difusão do aviso.

Em jeito de conclusão é de enunciar que, qualquer que seja o meio, ou os meios utilizados no aviso às
populações, o mesmo deve ser o mais expedito possível e com o alcance do maior número de
pessoas tangível, dado que o principal objectivo é minorar o número de vítimas. Os avisos estão a
cargo do Gabinete de Comunicação da CMPC, com o apoio do Grupo de Logística e Assistência.
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SECÇÃO II

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL

O Município do Nordeste situa se no extremo Nordeste da ilha de São Miguel, no Grupo Oriental da
Região Autónoma dos Açores. Possuindo uma superfície de 100,8km2 (aproximadamente 14% da
superfície total da ilha) é pelo lado poente, contíguo ao concelho da Ribeira Grande e a sul pelo
concelho da Povoação.

Modelo Digital do terreno da ilha de São Miguel
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 4

Modelo tridimensional do concelho
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

No que diz respeito à sua divisão administrativa, a organização é feita por 9 freguesias (Salga,
Achadinha, Achada, Santana, Algarvia, Santo António de Nordestinho, São Pedro de Nordestinho,
Lomba da Fazenda e Nordeste), sendo que a sua população ronda os 5300 habitantes (cerca de 4% da
ilha de São Miguel).
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Freguesias do Concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

Com um território de relevo acidentado e vigoroso, na maior parte associado a uma vegetação densa
e de tonalidade escura, os núcleos urbanos dispõem se ao longo da faixa costeira, embora não
tenham uma relação directa com o oceano ou com grandes portos marítimos. Caracterizam se
essencialmente por um cariz rural, de pequena dimensão, com equipamentos, serviços e comércio
meramente de nível local.

A localização geográfica periférica do concelho em relação aos principais centros urbanos e o relevo
acidentado justificam as suas difíceis acessibilidades, o seu isolamento e a reduzida dinâmica
económica verificada na última década. Contudo, a nova acessibilidade em construção (SCUT)
emerge como um projecto estruturante para o concelho a todos os níveis, incluindo o da Protecção
Civil.

Rede Regional
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 5
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2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

ENQUADRAMENTO GEOESTRUTURAL

O arquipélago dos Açores localiza se no Oceano Atlântico Norte entre as latitudes 37º 40ºN e as
longitudes 25º 31ºW, sendo que as suas ilhas emergem da designada Plataforma dos Açores, uma
região de morfologia muito acidentada, limitada pela curva batimétrica dos 2.000 metros.

Enquadramento geoestrutural do Arquipélago dos Açores. Plataforma dos Açores. Batimetria
Fonte: CIVISA

Sob o ponto de vista geoestrutural situa se na zona de junção tripla correspondente ao contacto das
placas litosféricas Americana, Euro Asiática e Africana, condição que traduz a existência de
importantes sistemas de fracturas nesta região do Atlântico Norte. Tal ligação estabelece se através
de uma pequena placa triangular denominada Microplaca dos Açores e é limitada pelas principais
estruturas tectónicas existentes: a Sul pela zona de Fractura Este dos Açores (ZFEA), a Oeste por um
troço da Crista Médio Atlântica (CMA) e a Nordeste pelo Rift da Terceira (RT). Da ilustração abaixo
apresentada, facilmente se constata a localização em plena Placa Americana, das ilhas do Grupo
Ocidental, enquanto os Grupos Central e Oriental, se encontram edificados numa faixa alargada
correspondente à transição triangular entre as placas Euro Asiática e Africana. Torna se também
relevante evidenciar a existência da Falha Glória (FG), que estabelece a divisória entre placas Africana
e Euro Asiática.

Numa análise de pormenor, a Crista Médio Atlântica (CMA) materializa a fronteira entre a placa
Americana a oeste e as placas Euro Asiática e Africana a leste, cruzando a Plataforma dos Açores a
meia distância entre as ilhas do Faial e das Flores. Define se como uma estrutura distensiva pura,
afectada por diversas falhas transformantes de direcção geral Este Oeste que apresentam
movimento direito a norte dos Açores e esquerdo a sul. Do ponto de vista sísmico e vulcânico
distingue se a sua elevada actividade.
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Principais Estruturas Tectónicas do Arquipélago dos Açores
Fonte: CIVISA

Quanto ao Rift da Terceira o mesmo é constituído por um complexo sistema de fracturas que se
estende entre as proximidades da Crista Médio Atlântica até à Falha Glória e estabelece,
actualmente, a fronteira entre as placas Euro Asiática e Africana. É definido pelo alinhamento, de
direcção geral Noroeste Sudeste, de bacias en échelon separadas por ilhas e cristas submarinas, que
se desenvolvem por cerca de 550 km, desde a Bacia Oeste da Graciosa até à Fossa das Formigas,
incluindo as ilhas Graciosa, Terceira e São Miguel. No seu limite Noroeste o Rift da Terceira contacta
com a Zona de Fractura Norte dos Açores (ZFNA), uma falha transformante de direcção Este Oeste
que corta a Crista Médio Atlântica (CMA), enquanto a Sudeste intersecta a Falha Glória (FG) a
Sudeste da ilha de Santa Maria, fazendo um ângulo de aproximadamente 45º

Já a Zona de Fractura Este dos Açores (ZFEA), com uma orientação geral Este Oeste, desenvolve se a
sul do arquipélago dos Açores desde a Crista Média Atlântica até próximo da ilha de Santa Maria. Tal
estrutura constituiu no passado a fronteira entre as placas Euro Asiática e Africana, sendo
considerada actualmente inactiva após a migração para Norte da fronteira de placas.

Finalizando a caracterização das principais estruturas, a Falha Glória de orientação geral Este Oeste,
corresponde ao segmento da Falha Açores Gibraltar que se estende desde leste da ilha de Santa
Maria, até cerca de 800 km para oeste. É uma estrutura linear, batimetricamente bem definida, e
sismicamente activa, commovimento do tipo desligamento direito puro.

SISMICIDADE

Como consequência natural do seu enquadramento geodinâmico, a região dos Açores tem sido palco
de intensa actividade sísmica ao longo dos tempos, com particular incidência ao longo das principais
estruturas tectónicas activas, isto é, a Crista Média Atlântica e o Rift da Terceira. Tais eventos têm
assolado o arquipélago desde o seu povoamento traduzindo se em crises sísmicas frequentes, de
natureza tectónica ou vulcano tectónica.

Na figura seguinte apresenta se uma carta de sismicidade do arquipélago dos Açores, da qual se pode
constatar que a actividade sísmica da região se distribui preferencialmente ao longo de uma faixa de
direcção geral WNW ESE que, grosso modo, se estende desde a Crista Média Atlântica até à Falha
Gloria.
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Carta epicentral dos eventos registados entre 1980 e 2005 no arquipélago dos Açores
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 4

Os sismos registados têm, no geral, magnitude, intermédia a baixa, apesar de pontualmente
ocorrerem eventos com magnitude superior a 5. Os mais fortes de que há registo tiveram lugar em
1757 (Calheta de S. Jorge) e 1980, tendo ultrapassado os 7 graus na escala de Richter.

Através da análise de dados de macrossísmica analisados, tendo em conta mais de cinco séculos de
sismicidade e a SEM 1998, Silveira propôs a seguinte carta de intensidades máximas históricas para a
ilha de S. Miguel:

Carta de Intensidades Máximas Históricas (EMS 1998) para a ilha de São Miguel. 2002
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 4

VULCANOLOGIA E GEOLOGIA

O concelho é genericamente constituído por um empilhamento de basaltos ligados a um vulcão em
escudo que esteve activo entre 4,01 e 1,86 milhões de anos (gerando a primeira ilha de São Miguel),
tendo se posteriormente desenvolvido vulcanologicamente para oeste (Forjaz, 1983). Denote se que,
as formações vulcânicas subsequentes a serem criadas, datam de há 0,95 milhões de anos atrás.
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Esquema Vulcanológico Ilha São Miguel
Fonte: Plano Municipal de Emergência do Concelho do Nordeste. 2005

Sendo portanto o mais antigo, o complexo vulcânico do Nordeste é constituído essencialmente por
materiais de projecção e escoadas lávicas, existentes na região montanhosa do extremo leste da ilha,
sulcados por vales profundos. Para além das formações vulcânicas e por efeito de acções erosivas, os
basaltos e as escassas formações vulcânicas dessa “ilha primitiva”, foram sendo desmontadas ao longo dos
milénios, gerando formações sedimentares mais recentes constituídas pelos seguintes depósitos
sedimentaresmodernos:

Aluviões: existentes em quase todas as ribeiras e constituídas em geral por materiais
grosseiros.
Areias da praia: constituídas por depósitos sedimentares existentes em vários locais ao
longo da área de intervenção.
Cascalheiras de praia, constituídas por materiais grosseiros e arredondados, provenientes
de antigas fajãs e de arribas sujeitas à acção erosiva do mar.
Depósitos de vertente e de fajãs, constituídos por materiais grosseiros resultantes da
acção erosiva e da actividade sísmica.

Carta Geológica do Concelho do Nordeste. Doutoramento de Louis Fernandez. Escala 1:16.000
Fonte: Plano Municipal de Emergência do Concelho do Nordeste, 2005
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Os solos do tipo Andossolo, Saturados, Insaturados e Ferruginosos são deficientes em nitrogénio,
fósforo e cobalto e possuem um pH que varia entre 5,5 6,5, podendo chegar a baixar para valores na
ordem dos 4,5 em perfis situados a cotas de elevada altitude, devido às maiores quedas
pluviométricas. Caracterizam se por muito boa permeabilidade, elevado nível de matéria orgânica,
geralmente ricos em potássio, dada a predominância de rochas basálticas, e enriquecidas em azoto,
confirmada que é a frequência de siderações. Muito embora os solos possuam boa drenagem, o
poder de retenção de água é elevado, apresentando um elevado teor de humidade (Lima, 2008).

RELEVO E GEOMORFOLOGIA

A ilha de São Miguel, tal como as restantes ilhas do arquipélago, é o resultado histórico da sua
actividade sísmica e vulcânica bem como dos intensos e diversos fenómenos erosivos. Possui cerca de
66 km de comprimento por 16 km de largura, abrange uma área na ordem dos 746 km2 e atinge uma
cota máxima de 1103 metros no Pico da Vara, apresentando sob o ponto de vista
geomorfológico oito unidades: (1) Maciço das Sete Cidades; (2) Região dos Picos; (3) Maciço de Água
de Pau ou Vulcão do Fogo; (4) Planalto da Achada das Furnas; (5) Maciço das Furnas; (6) o Vulcão da
Povoação (7) a Região da Tronqueira e do Nordeste; (8) a Plataforma Litoral Norte.

Modelo Digital do terreno da ilha de São Miguel
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 4

Destas, importam descrever:

(7) Região da Tronqueira e do Nordeste – que ocupa a extremidade leste da ilha
e corresponde a uma região montanhosa marcada pela existência de profundos vales de
erosão mais ou menos paralelos que desaguam na costa Norte e que, em alguns casos,
identificam importantes fracturas tectónicas. Desenvolve se entre a Ribeira Despe te que
Suas e o Lombo Gordo.

(8) Plataforma Litoral Norte – que corresponde a uma zona de declive moderado,
desenvolvendo se ao longo da costa Norte na extensão dos vulcões das Furnas, Povoação
e Nordeste. Compreende o território existente entre a ribeira Despe te que Suas e a Salga.
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Carta Hipsométrica de São Miguel
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 4

O relevo é fortemente marcado pela origem vulcânica, originando formas morfológicas peculiares,
tais como crateras, cones escoriáceos, lagoas, arribas muito altas e fajãs, entre outros. As antigas
formas vulcânicas existentes tornam se de difícil individualização visto que muitas foram erodidas ou
pura e simplesmente desapareceram. Outras, embora muito danificadas, ainda se mantêm. A acção
erosiva da chuva e do vento foram desgastando os elementos de relevo, resultando ora em cumes
arredondados e mais suaves, ora em vales profundos e encaixados.

Da carta hipsométrica facilmente se absorve que o local de principal relevo corresponde à Serra da
Tronqueira. De orientação Noroeste Sudeste, estende se desde o Pico Verde ao Lombo Gordo,
contendo como ponto de maior altitude, nesta região, o Pico da Vara (1105 m). Já o litoral é em geral
dominado por escarpas bem desenvolvidas (alturas variáveis entre 100 e 400 m) que se desenvolvem
desde Santa Cruz (Lagoa) até sensivelmente à Ponta da Ajuda. Em consequência da erosão marinha,
encontram se recortadas aqui e ali por fajãs lávicas (derrames que atingem as arribas e se precipitam
para o mar) e de vertente (resultantes da instabilidade continuada das escarpas e da actividade
sísmica).

Mapa dos declives no Concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005



Parte IV – Informação Complementar

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

66

Carta de Declives de São Miguel
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 4

GEOTECNIA

Sob o ponto de vista geotécnico o principal problema encontra se relacionado com a estabilidade dos
taludes naturais. Com efeito, as elevadas pendentes verificadas nas falésias, associadas aos
fenómenos de vulcanismo, sismicidade, condições meteorológicas e de erosão hídrica, geram
importantes movimentos de massa, que se desprendem das arribas e caem na linha de costa,
formando plataformas denominadas de fajãs. Do mesmo modo, as encostas das principais ribeiras
evidenciam erosão acentuada em resultado dos seus regimes turbulentos, revelando instabilidade
frequente.

A caracterização mecânica dos maciços, terrosos e/ou rochosos, nomeadamente através dos
parâmetros de resistência (coesão e ângulo de resistência ao corte) e de deformabilidade (módulo de
Young e coeficiente de Poisson) é praticamente inexistente, tanto na bibliografia como na experiência
local, resultando na ausência de um aspecto fundamental na avaliação da estabilidade das falésias
através de cálculo numérico.

CLIMATOLOGIA

O concelho caracteriza se, bem como toda a Ilha de São Miguel, por um clima temperado marítimo,
com regimes de circulação de ar provenientes de vários quadrantes dependendo da tendência de
posicionamento do Anticiclone dos Açores e do efeito moderador da corrente quente do Golfo. No
entanto e atendendo à variação da temperatura do ar com a altitude, o clima é frio oceânico nas
regiões com altitudes elevadas onde é excessivamente chuvoso. A estação entre Setembro e Março é
predominantemente chuvosa, a qual é caracterizada pela passagem frequente de perturbações
depressionárias associadas à frente polar, com regimes de ventos forte a muito forte e tempestuoso.
Nos restantes meses a estação é menos chuvosa devido à influência do anticiclone dos Açores,
registando se ligeiro défice hídrico estival.

As variações espaciais das condições climáticas são mais acentuadas e mais rápidas devido
essencialmente à orografia. Apesar de não se verificarem grandes amplitudes térmicas, a variação da
temperatura ocorre entre um mínimo de 10ºC em Fevereiro e um máximo de 25ºC em Agosto,
apresentando uma média anual de 18ºC ao nível do mar. Caracterizado pela amenidade térmica,
pelos elevados índices de precipitação (900 a 3000 mm/ano), pelos elevados índices de humidade do
ar (com um valor médio anual de 80%) e por um regime de ventos persistentes que sopram de NW N,



Parte IV – Informação Complementar

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

67

a caracterização sazonal do clima é particularmente ditada pelo regime pluviométrico (PRAgua,
2001).

Como condicionantes térmicas temos a altitude, a exposição, a proximidade do mar e a cobertura
vegetal. A precipitação no final do Verão e todo o Outono é crítica pois produz valores máximos
diários na ordem dos 200 mm, que poderão induzir variações rápidas no regime pluvial tendo como
consequência imediata o desenvolvimento de drenagem do tipo torrencial. É bastante frequente a
nebulosidade em todo o concelho, principalmente quando se passa das cotas 200/300 metros para
zonas mais elevadas. A humidade atmosférica do concelho de Nordeste é condicionada pela
deslocação para Norte (no Verão) de massas tropicais quentes e húmidas e de massas de ar polar
marítimo deslocando se para o sul no Inverno. A humidade relativa do ar apresenta valores médios
mensais máximos no Inverno e valores médios mensais mínimos no Verão. Segundo dados do
Instituto de Meteorologia às 9h, nos anos de 1979 a 1990 foi registada uma humidade média relativa
do ar de 83%, enquanto, às 18h, nos anos entre 1973 e 1990, a humidade média relativa do ar foi de
81%. Considerando a morfologia do concelho, os ventos provenientes de SW são de regime mais
turbulento, podendo originar fortes estragos (Lima, 2008).

A quantidade de radiação solar recebida, varia com as orientações das encostas. As vertentes
voltadas a Norte (N) apresentam se mais frias que as vertentes direccionadas a Sul (S), facto que
exerce grande influência sobre o meio biofísico e a distribuição da população.

Entre os anos de 1961 e 1990, a frequência dos ventos mais importantes encontra se instalada nos
quadrantes NW N e SW SE. As suas velocidades médias rondam a ordem dos 8 km/h mas em
períodos tempestuosos podem perfeitamente atingir 120 km/h. Os ventos provenientes de SW são
de regime mais turbulento, podendo originar fortes estragos, sendo que quando soprando de NW N
frequentemente transportam massas de ar frio, quem originam granizo e mais raramente, nas zonas
altas, alguma neve. A agitação marítima existente ao longo da linha de costa do concelho encontra se
condicionada pelo desenvolvimento das marés oceânicas mas também pelo regime de ventos,
nomeadamente quando sopram de N NE. Neste caso já foram registadas ondas de cristas superiores
a 8 10 metros as quais por vezes conduzem a notável erosão costeira.

RECURSOS HÍDRICOS

Os recursos hídricos superficiais no concelho de Nordeste enquadram se em 36 sub bacias
hidrográficas, sendo de destacar, pela sua dimensão e importância, as sub bacias de ribeira de
Moinhos (que percorre a Vila de Nordeste) e a ribeira dos Caldeirões (que se localiza na freguesia de
Achadinha). Na figura seguinte enquadram se geograficamente estas sub bacias, os respectivos
cursos de água superficiais e origens de água subterrânea que afloram em forma de nascentes
existentes no espaço de intervenção do plano.

A maioria dos cursos de água superficial do concelho, como no resto do arquipélago, apresenta um
regime temporário, variável e torrencial, com valores de caudal relativamente elevados durante o
Inverno e quase nulos durante o Verão, de acordo com os padrões sazonais de precipitação. (PRA
2001. DROTRH).
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Mapa dos recursos hídricos no Concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

Sub bacias hidrográficas, linhas de água superficiais e origens subterrâneas de água
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 4

Devido à singularidade geomorfológica e hidrológica dos ambientes vulcânicos, a área de intervenção
dificulta, de um modo geral, o uso consumptivo destes recursos devido a obstáculos naturais de
acesso, como a ocorrência de leitos de ribeiras de grande encaixe e acentuadas depressões e
elevações geológicas, pelo que apenas apresentam algum potencial de utilização do ponto de vista
turístico (para actividades de contemplação, recreio, desporto ou lazer).

O facto do território concelhio se desenvolver numa zona de relevo bastante declivado e ravinado e
com linhas de água bastante encaixadas, propicia a existência de zonas de elevado risco de
ocorrência de fenómenos hidrológicos extremos (enxurradas e cheias) e movimentações de terra
provocadas por erosão e situações de intensa precipitação, conferindo, assim, ao concelho de
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Nordeste um nível de risco elevado de ocorrência de cheias e enxurradas, com especial incidência em
alguns locais mais vulneráveis.

No concelho de Nordeste as águas subterrâneas assumem particular importância na medida em que
a totalidade do abastecimento público de água provém desta fonte. Adiante se representam os níveis
aquíferos existentes no concelho:

Sistemas de aquíferos e nascentes existentes no concelho do Nordeste
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 4

USO DO SOLO

Na paisagem agrária do concelho de Nordeste predominam, de acordo com a informação para 2007,
os espaços florestais e as pastagens, representando aproximadamente 75% da área total do
município (38,05% e 37,91%, respectivamente).

Os espaços florestais (classe E) encontram se distribuídos por todo o município, embora de forma
não uniforme, apresentando uma área total de 3860,63 ha. Estes espaços ocorrem
predominantemente nas freguesias de Algarvia, Santo António de Nordestinho, São Pedro de
Nordestinho, Lomba da Fazenda e Nordeste, mais particularmente no complexo montanhoso
adjacente ao sistema montanhoso do Pico da Vara (500 a 900 m de altitude), onde se inserem quase
na totalidade do limite concelhio relativo ao Parque Natural da Ilha de São Miguel, e a acompanhar as
principais linhas de água e zonas de vale (abaixo dos 500 m) até ao limite costeiro do município.

Nas freguesias de Salga, Achadinha e Achada, os espaços florestais distribuem se essencialmente ao
longo das principais linhas de água. Estas áreas caracterizam se pelos declives elevados e muito
elevados (> 30%), em que a capacidade de uso é baixa e os riscos de erosão muito elevados, e
portanto, não susceptíveis de utilização agrícola entre outras, salvo em casos muito especiais.
Apresentam também fortes restrições à produção florestal e matas ou pastagens, destinando se
essencialmente à vegetação natural ou floresta de protecção ou recuperação.
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Distribuição das classes de Ocupação e Uso do Solo no Nordeste, em percentagem. 2007
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 4

Os espaços de vegetação natural (classe F com 1382,17 ha), maioritariamente presentes em zonas de
declives muito acentuados, representam 13% do município. Apresentam uma distribuição, por um
lado dispersa, em forma de pequenos grupos de manchas de reduzida dimensão a acompanhar as
linhas de água das zonas de altitude, e diminuindo em número, à medida que nos aproximamos da
zona marítima, por outro, concentrada numa grande mancha situada no complexo montanhoso do
Pico da Vara a altitudes superiores a 400m, e quase totalmente integrada nos limites espaciais do
Parque Natural da Ilha de São Miguel.

Os 3846,98 ha das áreas de pastagem (classe D) representam 37,91% do município e encontram se
maioritariamente em zonas onde os declives variam até os 25/30% (suave/moderado). Nas freguesias
de Salga, Achadinha, Achada, Santana e Algarvia as zonas de pastagem distribuem se de forma
uniforme desde altitudes que variam entre os 1100 m até aos 100 m junto à linha costeira, ocupando
as zonas adjacentes aos vales profundos onde os declives são acentuados. Já nas freguesias a Este
(Santo António de Nordestinho, São Pedro de Nordestinho, Lomba da Fazenda e Nordeste), as áreas
de pastagens situam se a altitudes mais baixas, nomeadamente abaixo dos 500 m em consequência
da orografia local, em particular devido à complexidade montanhosa e íngreme do Pico da Vara.

De referir que, à excepção da Reserva Florestal dos Graminhais e de uma pequena área da ZPE do
Pico da Vara /Ribeira do Guilherme, as áreas de pastagem encontram se quase totalmente fora de
qualquer área protegida. Em sentido inverso, a altitudes abaixo dos 300/400m, as áreas de pastagem
sobrepõem se, em grande medida, com a RAR.

A utilização dos solos é fortemente condicionada pela orografia do concelho, em particular no que
respeita aos declives acentuados. Os espaços agrícolas (classe C), com uma área de 642,92ha, dos
quais cerca de 283,47ha estão associados à RAR, localizam se em zonas de declives
suaves/moderados adjacentes às áreas de pastagem e agregados edificados a baixas altitudes (até
300m).

Estes espaços distribuem se em diversas manchas nas zonas de vale a altitudes inferiores a 300
metros, nível tradicionalmente associado à terra arável, especialmente de uso ocasional mas também
permanente, embora em menor escala, ocupando, ambos os usos, cerca de 9% da área do município
de uma forma dispersa. Nestas áreas é possível realizar uma grande diversidade de culturas (milho,
hortícolas, etc.), sendo que acima dos 300 m as possibilidades de diversificação cultural reduzem se
até se resumirem praticamente às pastagens e forragens ou à floresta e vegetação natural.

As zonas de pastagens baldias ocupam uma área de 369,29 ha (3,64% do município), e localizam se
essencialmente em zonas altas (acima dos 400m), particularmente em áreas adjacentes aos espaços
florestais. Os territórios de pastagens baldios estão predominantemente localizados no contexto
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montanhoso das freguesias de Achadinha, Achada e Santana, zona influenciada fortemente por
encharcamentos (turfeiras), embora se encontrem também manchas de menor dimensão nas
restantes freguesias, com excepção da freguesia de Lomba da Fazenda. O coberto assegurado pelas
pastagens permanentes, floresta ou pelas manchas de vegetação natural ou semi natural, favorece a
infiltração protegendo o solo e reduzindo o escoamento.

Distribuição do Uso Actual do Solo
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 4

Os espaços urbanos (classe A) representam apenas 2,55% da área total do concelho (258,57 ha) e
distribuem se ao longo das principais vias rodoviárias e outros meios de comunicação (…), em zonas
baixas e junto ao mar (até 300 m e predominantemente até aos 200 m). Localizam se
predominantemente em áreas de pastagem ou de agricultura, onde se desenvolvem as principais
actividades humanas (sector primário, secundário e terciário – social e económico).

Relativamente aos espaços industriais (classe B), contam se 3 infra estruturas, que ocupam uma área
total de aproximadamente 8 ha e estão localizadas nas freguesias de S. Pedro de Nordestinho (2) e
Nordeste (1). Em relação às áreas descobertas (classe H), estas representam 135,18 ha, cerca de
1,33% do município. Estas áreas são compostas por rocha nua e pedreira, facto que, associado à sua
localização, nomeadamente ao longo de toda a linha de costa do município, vem intensificar a sua
importância, essencialmente no que diz respeito a efeitos negativos como os riscos de erosão ou de
deslizamentos de massa.

3. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA

POPULAÇÃO RESIDENTE

No contexto da ilha de São Miguel, o concelho do Nordeste apresenta um povoamento sob a forma
de aglomerado com malha urbana consolidada e de forma concentrada junto à costa,
desenvolvendo se a estrutura urbana essencialmente até à cota dos 100/200 metros de altitude.
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Mapa da população no Concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

Distribuição da população residente no concelho do Nordeste em 2001
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 2

Em 2007 residiam no concelho do Nordeste 5.291 indivíduos (SREA), os mesmos que em 2001 (INE),
registando se dessa forma uma estabilização da taxa de variação da população (0%), tendência que
não é acompanhada pela RAA e mesmo pela ilha de São Miguel, ambas com evolução positiva,
embora contida – 0,9% e 1,3%, respectivamente.

Focando a análise nos dois últimos períodos censitários, apresenta se a distribuição da população
residente, por freguesia, incluindo o consequente peso dentro do concelho:
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População Residente nas freguesias do concelho do Nordeste
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 2

Da leitura da tabela anterior confirma se a tendência geral de decréscimo do efectivo populacional,
quer no total do concelho ( 3,8%), quer nas suas freguesias, com excepção da freguesia de Nordeste
(onde se situa a sede concelhia), única a registar uma taxa de variação da população residente
positiva entre os anos 1991 e 2001 (4,7%), fenómeno já não visto em qualquer freguesia deste
concelho desde o pós II Grande Guerra.

Quanto ao peso demográfico das freguesias, há a salientar o destaque da freguesia de Nordeste que
em 2001 concentrava mais de ¼ dos residentes neste concelho – 26,1% correspondentes a 1.383
residentes. O papel inverso cabe à freguesia de São Pedro de Nordestinho, com apenas 285
residentes, pouco mais de 5% do total do concelho.

A nível da população residente por lugar, é possível verificar que os locais que assumem maior peso
no total dos residentes no concelho são os de Nordeste (18,7%), Achadinha (10,6%), Salga (10,4%),
Achada (9,5%) e Fazenda (9,3%). Todos os outros lugares do concelho possuem uma estrutura
populacional idêntica, não se afastando muito de uma média de 250 habitantes por lugar.

No que diz respeito à densidade populacional pode constatar se que a média concelhia era, em 2001,
de aproximadamente 52hab/km2. A densidade populacional é expectavelmente, superior nos
aglomerados urbanos, com os valores máximos a ultrapassarem os 480hab/km2 em aglomerados
como a Vila do Nordeste, ou os 590hab/km2 no lugar da Salga.

ESTRUTURA ETÁRIA

Tendo em consideração a informação estatística oficial de 2001, é possível verificar que 47,1% dos
residentes do concelho possuem entre 25 e 64 anos, revelando uma população activa considerável,
próxima da média da ilha de São Miguel. No entanto esta proximidade já não se regista nos restantes
grupos etários, denotando uma estrutura etária da população mais envelhecida, visto que os grupos
etários mais jovens têm menos peso face à média da ilha, e ao invés, o grupo etário dos 65 ou mais
anos se revela substancialmente superior no concelho do Nordeste (17,9% no concelho do Nordeste
e apenas 10,9% na ilha de São Miguel).
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Distribuição da População Residente por grupos etários
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 2

PARQUE HABITACIONAL

Através de uma análise e de acordo com os dados estatísticos do Censo de 2001, verifica se que
existiam no concelho cerca de 2.470 alojamentos. Estes alojamentos representam 5,5% do total de
alojamentos existentes na ilha de São Miguel, sendo as freguesias de Nordeste e Lomba da Fazenda
(26% e 19,4%, respectivamente) as que maior peso representam no total do concelho.

Recorrendo a informação mais recente relativa ao parque habitacional (SREA), nomeadamente no
que diz respeito às estimativas da evolução do número de alojamentos familiares clássicos até 2007,
constata se que no concelho do Nordeste, apesar de o número de alojamentos crescer cerca de 4%
entre 2002 e 2007, esta dinâmica revela se inferior às médias nacional (6,9%), regional (7,4%) e da
própria ilha de São Miguel (8,6%).

No concelho do Nordeste, a maioria dos alojamentos familiares clássicos são de residência habitual
(70%), embora abaixo da média da ilha (78,1%). À escala do lugar, a vila do Nordeste é que revela
maior percentagem desta tipologia de alojamentos (com mais de 80%), estando o lugar de Espigão
em situação inversa (apenas 50% dos seus alojamentos são de residência habitual).
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Mapa do parque habitacional e da rede viária no Concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

Distribuição dos alojamentos familiares clássicos de acordo com o seu uso
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 2
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BASE ECONÓMICA

A informação relativa ao tecido produtivo e ao emprego permite uma boa aproximação à realidade
do concelho do Nordeste, de forma a caracterizar o emprego e desemprego. Dos 50.702 indivíduos
residentes empregados na ilha de São Miguel em 2001, cerca de 3,6% residiam no concelho do
Nordeste, isto é, 1.859 indivíduos. É possível constatar o peso relativo bastante acima da média
regional e nacional da população empregue no sector primário, o que mostra a importância da
agricultura e pecuária no concelho do Nordeste, ao ponto de ser a principal actividade e fonte de
rendimentos para 23,5% dos residentes empregados, contra os cerca de 5% na globalidade do País –
na ilha este valor ronda os 11%. Ao nível da freguesia é possível destacar Achada, São Pedro de
Nordestinho e Achadinha com a maior percentagem de população activa dependente do sector
primário (respectivamente 35,6%, 35,0% e 31,9%).

Quanto ao sector secundário, a média nacional (35%) já é superior à média de empregados dos
residentes na ilha de São Miguel (26,8%) e no concelho do Nordeste (23,8%). Dentro do concelho, são
as freguesias de Salga (40,2%) e Achadinha (36,7%) que sobressaem, com maior número de unidades
geográficas acima da média do concelho. As freguesias que registam menores percentagens de
empregados no sector secundário (abaixo dos 20%) são Nordeste e Santo António de Nordestinho.

Por fim, a percentagem de emprego no sector terciário no concelho de Nordeste é mais aproximada
da média nacional, ficando cerca de 7 pontos percentuais abaixo, 59,9% em Portugal e 52,1% no
concelho. É o sector de actividade com maior representatividade no total do emprego, sendo esta
expressão ainda mais vincada no total da ilha de São Miguel, com 61,8% dos empregados. Ao nível
das freguesias é possível destacar claramente a freguesia de Nordeste com cerca de 2/3 da população
activa empregada a trabalhar neste sector (67%), devido à grande concentração de estabelecimentos
comerciais e serviços de ordem superior.

Relativamente ao desemprego é possível verificar que, em 2001, existiam no concelho do Nordeste
236 residentes desempregados, correspondendo a uma taxa de desemprego de 11,3%. Este valor é
bastante superior ao registado no mesmo ano na globalidade do País, 6,8% e à média da ilha de São
Miguel, onde se registou uma taxa de desemprego de 7,7%. As freguesias de Achadinha, Salga e
Santana são as que registam maiores taxas de desemprego, com valores acima dos 16%.

Distribuição dos indivíduos residentes empregados de acordo com o sector de actividade
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 2
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS INFRA ESTRUTURAS

A caracterização das infra estruturas prende se com a análise das estruturas que pela sua
importância numa operação de protecção civil, poderão ser consideradas vitais para a prevenção,
planeamento, socorro e emergência.

REDE DE TRANSPORTES

No que diz respeito à rede viária, a rede regional no concelho é representada por uma estrada
classificada como “estrada regional” de 2ª que atravessa o concelho, ligando este aos concelhos
vizinhos. Esta via desenvolve se paralelamente ao mar, atravessando a maioria dos aglomerados
urbanos do concelho. A rede é complementada por uma estrada regional de 2ª que liga a sede do
concelho à serra da Tronqueira proporcionando outra ligação ao concelho da Povoação.

Actualmente está em construção uma importante infra estrutura rodoviária que alterará
profundamente a acessibilidade ao concelho do Nordeste. A SCUT fará a ligação da sede de concelho
ao concelho vizinho da Ribeira Grande e dai a Ponta Delgada, possibilitando uma melhoria
significativa nos tempos de viagem, conforto e segurança da mesma. Esta nova infra estrutura
possibilitará um acesso mais rápido a infra estruturas fundamentais da ilha de São Miguel como o
hospital, aeroporto, porto comercial de Ponta Delgada, muito embora o acesso a esta infra estrutura
não seja tão directo como actualmente ocorre com a estrada regional devido à inexistência de nós de
ligação em todos os aglomerados.

Acresce se ainda em termos de vias públicas de comunicação terrestre, a rede municipal, que visa
permitir a circulação de pessoas e veículos dentro dos povoados, das áreas da respectiva
circunscrição territorial e o acesso a explorações agrícolas e pecuárias situadas abaixo da cota dos
250m, além da rede agrícola e da rede rural/florestal.

No município existem 2 infra estruturas portuárias: Porto do Nordeste (classe D) e portinho da
Achada. A localização geográfica do concelho numa área de forte ondulação e extremamente exposta
a ventos, juntamente com a inexistência de baías naturais justificam a ausência de infra estruturas
portuárias de maior dimensão e com melhores condições de acostagem. Apesar de estes portos não
terem nos dias actuais uma importância relevante na rede de portos da ilha de São Miguel, são infra
estruturas que, num contexto insular, se revestem de importância elevada no sentido de possibilitar
vias de acesso ao concelho no caso de situações de emergência ou isolamento.
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Enquadramento Regional. Acessibilidades.
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 1

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrevendo o sistema público de abastecimento de água do concelho do Nordeste, reporta se a sua
constituição segundo 7 sistemas e cerca de 52 captações subterrâneas (nascentes), sendo que 7 delas
são captações de recurso. Adicionalmente, o sistema de abastecimento de água apresenta um
conjunto de infra estruturas de adução, armazenamento e tratamento, ao longo de 13 aquíferos e 11
redes de distribuição independentes, que viabilizam o fornecimento de água às populações com
parâmetros de qualidade aceitáveis segundo os normativos legais. De todo o sistema de
abastecimento de água destacam se as infra estruturas referidas na tabela O sistema é constituído
por cerca de 75 adutoras em serviço e 19 reservatórios com capacidade para armazenar
aproximadamente 1563m3 de água.
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Mapa de abastecimento de água no Concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

Sistemas de abastecimento de água, respectivas infra estruturas e agentes de pressão no consumo de água
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 5
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Caracterização das captações de água do sistema de abastecimento público do concelho do Nordeste
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 5

ENERGIA ELÉCTRICA E POSTOS DE COMBUSTÍVEL

O transporte e distribuição de electricidade são responsabilidade exclusiva da Electricidade dos
Açores, SA (EDA). O sistema de transporte de energia eléctrica na ilha de São Miguel é constituído por
uma rede de Alta Tensão de 60kV que permite o trânsito de potência desde os pontos de produção,
nomeadamente a central térmica do Caldeirão e as centrais geotérmicas da Lagoa do Fogo e do Pico
Vermelho até ao conjunto das principais subestações, entre as quais as subestações de Ponta
Delgada, dos Milhafres, Lagoa, Aeroporto e Foros, numa extensão aproximada de 58km.

Quanto à distribuição de energia eléctrica em Média Tensão, é efectuada com dois níveis de tensão
(30 e 10kV). As redes com o nível de tensão de 30kV permitem a distribuição de electricidade ao
longo das áreas rurais, através de linhas maioritariamente aéreas, com uma extensão de cerca de
400km. Por sua vez, as redes de 10kV abastecem as principais zonas urbanas de Ponta Delgada,
Ribeira Grande, Lagoa, Povoação, Vila Franca do Campo e a freguesia rural das Sete Cidades,
constituídas por infra estruturas subterrâneas numa extensão aproximada de 225km.

Neste contexto, a rede de distribuição de energia eléctrica no concelho de Nordeste corresponde à
distribuição de Média Tensão constituídas por infra estruturas que abastecem os respectivos postos
de transformação.

Rede de distribuição de energia eléctrica no concelho de Nordeste
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 5
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Mapa da rede eléctrica no Concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

Relativamente ao abastecimento de combustíveis, nomeadamente gasolina, gasóleo e gás, são
fornecidos pelas empresas GALP e BP. Declara se a existência de postos de abastecimento público
nas freguesias de Santana (Feteira Grande) e na Vila do Nordeste, existindo ainda na freguesia da
Achada um posto com oferta exclusiva de gasóleo e um outro em Santo António, pertença da
Cooperativa Agrícola local. O transporte dos diversos combustíveis procede se através de
autotanques, bidões e em vasilhame próprio (gases para consumo doméstico ou industrial), sendo
que a actualização de “stocks” é da responsabilidade de cada fornecedor.

SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

Relativamente ao sistema de telecomunicações importa fazer referência à distribuição das antenas
de telecomunicações das diferentes entidades, como o Serviço Regional de Protecção Civil e
Bombeiros dos Açores, PSP e Serviços Florestais. Em termos de comunicações móveis salienta se a
existência de quatro antenas: 3 da TMN e 1 da Vodafone.
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Rede de telecomunicações no concelho de Nordeste
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase – Volume 5

5. CARACTERIZAÇÃO DO RISCO

5.1. ANÁLISE DE RISCO

A caracterização dos aspectos referentes à situação geográfica, características geológicas, condições
meteorológicas, actividades socioeconómicas, entre outros, permitiu proceder à identificação das
situações susceptíveis de gerar acidentes graves ou catástrofes, que possam originar elevadas perdas
de vidas e bens, além de importantes alterações ambientais e de património cultural. Tais eventos,
sendo resultantes de fenómenos naturais ou provocados pelo Homem, determinam consequências,
mais ou menos gravosas, consoante a vulnerabilidade da zona onde se produzem, a magnitude do
fenómeno e os elementos em risco nela existentes.

O conhecimento desses perigos específicos, a avaliação e a quantificação da vulnerabilidade e a
análise dos elementos em risco tornam se fundamentais para o planeamento e a tomada de decisões
dirigidas para a minimização preventiva. Desse modo, iniciar se á o processo de análise, com a
identificação e caracterização dos perigos que potencialmente afectam o território, explicitando se os
critérios de selecção utilizados, zonas e grupos populacionais vulneráveis, as fontes de informação ou
métodos de levantamento de dados e uma cronologia de eventos históricos.

Torna se assim, primordial, neste objecto temático, elaborar uma descrição dos principais riscos
registados no concelho do Nordeste, para que se possam definir cenários indicadores das possíveis
consequências.

RISCOS HIDROGEOTÉCNICOS

O facto do território concelhio se desenvolver no sector mais antigo de São Miguel, da paisagem
se encontrar fortemente ravinada por linhas de água bastante encastradas e por o relevo
adquirir cotas vigorosas em pouca planimetria, faz com que existam no concelho do Nordeste
zonas de risco elevado, incrementado aquando chuvas fortes e/ou persistentes. Por outro lado,
a alteração geoquímica de importantes formações vulcânicas, ligadas à respectiva idade
geológica, permitem o aparecimento de algumas áreas geotecnicamente instáveis, geralmente
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em vales apertados. São de encarar no concelho, situações com cheias e enxurradas, além de
riscos de índole hidrogeotécnica ao longo da linha de costa, em caso de temporal oceânico
orientado de N NE, nomeadamente no desaguar de algumas ribeiras.

RISCO DE MOVIMENTOS DE MASSA

o Identificação

Acidente geomorfológico definido pelo movimento de uma grande porção de terra ou material
rochoso, ao longo do plano de inclinação de uma vertente, podendo causar graves danos. Este
tipo de deslocamento ocorre normalmente a velocidades notórias, sendo a força da gravidade o
seu único motor. Acontece frequentemente em consequência de um sismo ou de fortes
chuvadas.

o Caracterização do Perigo

Os movimentos de massa são reflexo da evolução geomorfológica de uma zona, de acordo com
diversos factores internos e externos. A topografia, a hidrologia, a litologia, a petrologia, a
geometria do talude, a atitude das camadas, a textura, a estrutura, o grau de meteorização, as
fracturas, a densidade/orientação e a estratificação/esfoliação concorrem para os factores
internos, enquanto que, a precipitação, os ventos fortes, o uso do solo, a sismicidade e o
vulcanismo concorrem como factores externos.

Representando no concelho do Nordeste, o principal processo activo, os movimentos de massa
variam com a idade, dimensão e grau de actividade e encontram se presentes na maior parte
dos taludes. A estabilidade destes aumenta impedindo se a água de circular no solo ou subsolo,
sendo que, os materiais envolvidos nos diferentes deslizamentos diferem pela tipologia dos
produtos que lhes deram origem e confinamento.

São outras variáveis a deformação do terreno, as zonas de descontinuidade sedimentar, o
comportamento litológico e o comportamento morfo estrutural, pelo facto do concelho surgir
talhado por eventos localizados de “creep”, além de pequenos fenómenos de movimentos de
massa, da intensa pluviosidade registada, do elevado relevo e do declive dos taludes entalhados
por uma rede hídrica dendrítica, por vezes descontinua e possuidora de algumas falhas
(incrementando se o risco do terreno).

As chuvas torrenciais causam frequentemente no concelho cheias, sendo que estas são factor
da ocorrência de variados movimentos de massa. Merece especial relevo, o facto dos
temporais, associados a intensas chuvadas, possuírem probabilidades superiores de ocorrência
entre os meses de Setembro e Dezembro.

A meteorização das rochas é um outro evidente factor de instabilidade, essencialmente em
áreas dominadas pela acção da água, tal como ribeiras e zonas costeiras. As áreas mais
elevadas, com declives acentuados, podem proporcionar extensos movimentos de massa e
enormes quantidades de material deslocado. Por sua vez, os sismos de magnitude moderada a
elevada, possuem também capacidade para accionar diversos movimentos de massa e reactivar
antigas áreas de deslizamentos.
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Mapa sobre o risco demovimentos demassa nas principais vias do Concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

RISCO DE CHEIAS E ENXURRADAS

o Identificação

Fenómenos naturais extremos e temporários, provocados por precipitações moderadas e
permanentes ou por precipitações repentinas e de elevada intensidade. Este “excesso de
precipitação” faz aumentar o caudal dos cursos de água, originando o extravase do leito normal
e a inundação das margens e áreas circunvizinhas.

o Caracterização do Perigo

Ciclicamente, desde o povoamento, as ilhas dos Açores são atingidas por cheias e enxurradas
que têm como consequência significativas perdas de bens, de haveres e até vidas. As chuvas
intensas, a acção humana e outros factores de natureza geodinâmica contribuem para o
desencadear de situações de acidente grave ou catástrofe.

As características geomorfológicas particulares, dendríticas e encaixadas das redes de
drenagem, de características perenes ou torrenciais e as zonas de acondicionamento dos
afluentes acumulam rapidamente grandes quantidades de água, e concentram se em lugares
que merecem especial atenção.

O declive, a altitude dos diversos níveis geológicos, a vegetação, a cobertura dos solos,
utilização do solo e a meteorização contribuem para o agravamento no desenvolvimento de
torrentes em curtas linhas de água de pequenas bacias hidrográficas, que aparentemente,
poderiam não reter excepcionais quantidades de água.
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Recentemente, o concelho do Nordeste foi alvo de cheias violentas (1986 e 1998) que
afectaram gravemente o território. Os principais prejuízos ocorreram em terrenos agrícolas, na
destruição de infra estruturas básicas (nascentes e adutoras), na queda de pontes e, em
movimentos de massa, sendo felizmente de realçar a baixa taxa de mortalidade registada face à
localização geral dos agregados populacionais.

Conclui se portanto que o município apresenta um risco elevado de cheias e enxurradas que
advêm dos factores de localização geográfica, e de configuração topográfica do espaço, que
promovem uma elevada precipitação, por vezes torrencial, na maior parte do concelho.

Mapa sobre o risco de cheias no concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

RISCO SÍSMICO

o Identificação

Um sismo representa a rotura das rochas ao longo de novos planos de fraqueza ou de planos
preexistentes, designados por falhas tectónicas. Desta rotura resulta a libertação súbita da
energia sob a forma de ondas elásticas que provocam a vibração do solo à sua passagem.

o Caracterização do Perigo

A sismicidade histórica e instrumental do Arquipélago dos Açores encontra se amplamente
abordada em diversos artigos e publicações. Conclui se da sua análise a existência de um
elevado grau de actividade sísmica ao longo das principais estruturas tectónicas activas, a Crista
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Médio Atlântica e o Rift da Terceira, afectando de modo quase exclusivo, os Grupos Central e
Oriental da RAA.

Relativamente à especificidade da ilha de São Miguel, a actividade epicentral incide
maioritariamente na sua parte central, onde se desenvolvem os sistemas vulcano tectónicos do
Fogo, Congro e Furnas. Embora com menor frequência, também o maciço das Sete Cidades
regista alguma sismicidade. Tais zonas contrastam com o observado no Sistema Fissural dos
Picos e na região do Nordeste, onde a sismicidade é residual.

Sismos registados nas proximidades da ilha de São Miguel
Fonte: CIVISA

Como se constata pela figura anterior, os sismos de maior magnitude têm se localizado no mar,
nas estruturas submarinas que marcam a existência do Rift da Terceira. Neste contexto,
assumem especial significado a Fossa da Hirondelle, a oeste, e o segmento que se estende
desde o sul da ilha até aos ilhéus das Formigas, ao longo de uma direcção geral NW SE.

Dos inúmeros registos existentes apresenta se na tabela seguinte uma lista dos eventos
sísmicos mais significativos ocorrentes na ilha de São Miguel, em termos de impacto na
população:

Nos últimos 30 anos, os dois sismos sentidos com maior intensidade na ilha, ocorreram em 1988
e atingiram o grau VI VII (MM 56). Foram eles o sismo de 16 de Outubro que se localizou a cerca
de 23 km a SSW da Povoação e teve magnitude 5 e o sismo de 21 de Novembro, com epicentro
a NW dos Mosteiros e magnitude 5,3.

Muito embora não se tenham registado no concelho, epicentros de eventos sísmicos relevantes,
o município encontra se influenciado por eventos sísmicos distribuídos por duas zonas
principais: a depressão submarina de orientação NE SW, entre as ilhas de S Miguel e Santa

Designação Tipo Localização Impactos

22 10 1522 X Vila Franca do Campo
Movimentos de Vertente. Cerca de 5000 mortes, a
quase totalidade dos habitantes de então. Outras

localidades afectadas gravemente.

26 07 1591 VIII Vila Franca do Campo Grandes destruições

16 04 1852 VIII Ribeira Grande 9 a 12 vitimas

05 08 1932 VII Povoação Vários feridos. Grandes destruições

26 04 1935 VIII Povoação 1 Morto. Grandes destruições.
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Maria, cujos sismos são os mais violentos e uma zona interior, entre os Vulcões do Fogo e da
Povoação, onde os eventos são mais moderados. O facto do concelho se encontrar adjacente à
região sismogénica da Povoação e à Fractura das Formigas contribui para o aumento do perigo
sísmico. Também é de registar a proximidade com os Sistemas Vulcânicos da Povoação e das
Furnas, de grosso modo a SE e da Achada das Furnas, a WSW, que poderão produzir sismos
vulcânicos.

Do enquadramento geoestrutural e da análise da sismicidade histórica e instrumental permite
se verificar que o concelho do Nordeste se encontra numa área sismogénica marcada por
estruturas tectónicas regionais de direcção NW SE, NE SW e E W, grosso modo. A carta
tectónica da Ilha de S. Miguel, elaborada por V. H. Forjaz (1993, 2º. edição), assinala a presença
de falhas com aquelas orientações no concelho e regiões limítrofes.

A propagação das ondas sísmicas parece fazer se principalmente ao longo das falhas, dos
desligamentos e dos filões de orientação NW SE, enquanto que a espessura dos depósitos
piroclásticos no Planalto dos Graminhais e na Tronqueira aumentam a perigosidade, tal como a
presença dos depósitos aluvionares, que poderão amplificar as ondas sísmicas através do
fenómeno conhecido por – “efeito de sítio”.

Mapa do risco sísmico no concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

RISCO VULCÂNICO

o Identificação

Conjunto dos processos através dos quais se procede à libertação à superfície de rochas em
fusão, gases e detritos rochosos de tamanho variado, provenientes do interior da Terra. O
vulcanismo é classificado como primário e secundário, sendo que o primeiro se refere ao evento
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vulcânico principal, associado aos vulcões, e o segundo às restantes manifestações vulcânicas,
tais como, géisers, fumarolas e nascentes termais.

Sendo que não obedecem a uma lei de periodicidade e muito embora não exista um método
para prever as erupções vulcânicas, frequentemente as mesmas são precedidas por abalos
sísmicos e pela emissão de fumarolas. A sua violência depende do seu grau de acidez das lavas e
do conteúdo destas em material gasoso. Uma lava rica em sílica caracteriza se como ácida,
tendo por isso uma alta viscosidade, dificultando o “desprendimento” dos gases, atingindo
deste modo altas pressões. Quando a resistência que encontram é atingida, escapam se
violentamente, dando lugar a uma erupção explosiva. Se pelo contrário, uma lava básica
(química) for bem mais fluida e oferecer escassa resistência à libertação dos seus gases, as
erupções são então menos violentas e podem revestir um carácter permanente.

O vapor de água é o gás predominante nas erupções vulcânicas, embora sejam lançados para a
atmosfera monóxido e dióxido de carbono, hidrogénio, azoto, ácido clorídrico e compostos de
enxofre. Os fragmentos sólidos de origem lávica ou da rocha encaixante, expelidos pelos vulcões
podem, segundo as suas dimensões, ser classificados em: cinzas, fragmentos muito finos com
diâmetro inferior a 2 mm, lapilli ou bagacina, com diâmetros compreendidos entre 2 mm e 50
mm, e bombas vulcânicas, fragmentos grosseiros de formas arredondadas e de grandes
dimensões. Já a lava, por sua vez, consiste num material rochoso, resultante de magma
parcialmente desgaseificado.

o Caracterização do Perigo

A actividade vulcânica, de acordo com os estilos eruptivos poderá gerar uma diversidade de
materiais, tais como, escoadas de lava, domos, cinzas, escoadas piroclásticas e libertação de
gases, que por vezes induzem à formação de tsunamis, lahars, e avalanches.

A Ilha de São Miguel sendo de origem vulcânica foi ao longo do seu povoamento alvo de
diversas ocorrências, evidenciando o elevado perigo vulcânico a que se encontra sujeita. Desses
eventos históricos contam se cerca de 27 erupções, entre episódios subaéreos e submarinos,
abrangendo um largo espectro de estilos eruptivos e magnitudes. Constatou se o carácter
explosivo e efusivo das erupções vulcânicas, variando estes estilos, entre o estromboliano, o
peleano e o sertsyano. Embora o risco vulcânico na ilha seja elevado, pelo facto de existirem 3
vulcões centrais traquíticos potencialmente activos (Fogo, Sete Cidades e Furnas), no seu
contexto geoestrutural, o Nordeste não é favorável à ocorrência de eventos vulcânicos. O
concelho, conforme exposto anteriormente insere se na parte mais antiga da ilha, sendo que os
peritos em recursos geotérmicos não detectaram qualquer foco quente, profundo, na área que
se estende do Nordeste ao extremo poente da Caldeira da Povoação. Desse modo não se
declara a existência de perigos vulcânicos directos.

No entanto, no caso de um aparelho vulcânico entrar em actividade na ilha, o respectivo
impacto poderá ser marcante. O Nordeste coalesce com o Vulcão das Furnas, com vulcanismo
secundário ou atenuado, onde ocorreu uma violenta erupção do tipo peleano (seguida de domo
traquítico terminal) em 1630. Embora mais afastado, recorda se outro vulcão central do estilo
peleano, o vulcão do Fogo, considerado como potencialmente activo, tendo uma última
erupção no ano de 1563. Os produtos piroclásticos destas erupções causaram importantes
destituições na agricultura nordestense (J.C. Carreiro, 1989) pelo que devem ser tomadas como
modelos referenciais.

Posto isto e dependendo da direcção e da intensidade dos ventos, toda a ilha poderá ser
afectada pela queda de cinzas. Ventos favoráveis de direcção dominante, grosso modo, entre os
quadrantes SW NE e W E, certamente transportarão colunas de cinzas, com material extruído
dos sistemas vulcânicos adjacentes, sobre o concelho ou porção deste. Eventuais erupções
explosivas, magmáticas e/ou hidromagmáticas de natureza traquítica, intracaldeira, nos
sistemas vulcânicos activos próximos, já mencionados, e de erupções explosivas, de natureza
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basáltica ou traquítica, nos flancos dos sistemas vulcânicos activos próximos, são exemplos de
possíveis cenários destrutivos.

Tendo em atenção que, os centros eruptivos não se localizarão no concelho, os perigos derivam
principalmente da tefra (cinzas e lapilli) libertada e dos piroclastos de trajectória balística
arremessados dos vulcões centrais, e em menor proporção das escoadas piroclásticas, “surges”
e das escoadas de lama em desenvolvimento, que poderão atingir provavelmente as depressões
topográficas. Os sismos preliminares associados aos estilos eruptivos poderão também causar
intensos distúrbios paisagísticos. Os perigos associados a cada um dos produtos citados
resumem se ao seguinte:

Tefra (cinzas vulcânicas e lapilli de queda): controlada pela morfologia e distância ao
centro eruptivo, e de factores dependentes do vento, da precipitação, e da topografia.

Piroclastos de trajectória balística: consequências dependem da velocidade do impacto, da
densidade e temperatura.

Escoadas piroclásticas: onde os produtos podem atingir velocidades superiores a 300 km/h
e temperaturas superiores a 800ºC, movendo se emmatriz gasosa com diversos materiais.

Surges, com consequências semelhantes às anteriores.
As escoadas de lama (lahars) poderão atingir velocidades superiores a 100 km/h e causar
danos de grande monte. Quando não é possível o controlo do trajecto da escoada os
prejuízos materiais prevêem se mais avultados.

Como mencionado anteriormente, a deposição de produtos por transporte condicionado pelo
regime de ventos é o principal factor de perigo vulcânico. Um fenómeno particularmente
mortífero e arrasador é o das nuvens ardentes, que se traduz pela formação de uma massa
gasosa de alta temperatura, saturada de partículas (cinzas, piroclastos e fragmentos líticos), que
se movimenta a altas velocidades rasando a superfície do terreno, devido à sua elevada
densidade. Já os gases vulcânicos expelidos, não só durante as fases eruptivas, constituem um
perigo para a vida humana, já que tornam o ar irrespirável e saturado em elementos nocivos.

Assim, seguidamente apresenta se o posicionamento do Concelho na carta de risco vulcânico,
publicada em 1985 por V. H. Forjaz.
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Mapa do risco vulcânico no concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

RISCO DE TSUNAMI

o Identificação

Termo derivado do Japonês e adoptado internacionalmente para designar as marés produzidas
por bruscos impulsos propagados nas massas de água.

Definindo as ondas do mar geradas por eventos geofísicos catastróficos em regiões oceânicas,
como os sismos de forte magnitude, as erupções vulcânicas e os deslizamentos de terra
submarinos, descrevem se como, descritores mais relevantes do seu impacto, a altura máxima
de onda gerada em oceano aberto, a altura máxima alcançada pelo oceano quando galga a linha
de costa e a distância à linha de costa da área inundada, além da sua velocidade e da
profundidade do fluxo de inundação.

o Caracterização do Perigo

O enquadramento das ilhas do Arquipélago dos Açores expõe a respectiva vulnerabilidade ao
perigo em causa. A sua ocorrência afectará, em primeira instância, zonas litorais,
nomeadamente as de cotas mais baixas, como sejam as fajãs, as praias e a foz de ribeiras.
Considerando os tsunamis gerados em resultado de actividades sísmica e vulcânica, e de
deslizamentos de grandes proporções, é de admitir que a costa da ilha de S. Miguel seja
afectada e, como tal, o concelho de Nordeste.

Tendo origem em falhas regionais ou em falhas longínquas (designando se por distais), algumas
das Fajãs do Nordeste, aquando a sua formação, decerto que originaram tsunamis localmente
importantes. O perigo associado ao Concelho encontra se descriminado em cartografia através
de um mapa de risco. Na carta ilustram se as áreas delimitadas pelas cotas dos 10, 20 e 30
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metros, correspondentes às zonas de maior perigo relativamente ao desenvolvimento de tal
tipo de fenómeno.

A título meramente indicativo, abaixo se reproduzem as informações do NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration) relativas ao Centro de Aviso de Maremotos do
Pacífico e que podem ser aplicados genericamente aos Açores:

Magnitudes:

Abaixo de 6.5 – sismos desta magnitude raramente poderão produzir um tsunami;
Entre 6.5 e 7.5 – frequentemente não produzem tsunamis destrutivos, especialmente
nos locais próximos do epicentro, embora a grandes distâncias possam ser
observadas algumas alterações no nível do mar;
Entre 7.6 e 7.8 – poderão produzir tsunamis destrutivos principalmente em zonas
próximas do epicentro. Tsunamis gerados por esta magnitude raramente produzem
estragos a grandes distâncias;

Superiores a 7.9 – um tsunami destrutivo poderá ser gerado próximo do epicentro e
serão registadas alterações significativas do nível do mar.

Mapa do risco de tsunami no concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

5.2. ANÁLISE DA VULNERABILIDADE

Poderá definir se vulnerabilidade, como o potencial para gerar vítimas, bem como perdas
económicas a cidadãos, empresas ou organizações, em resultado de uma dada ocorrência. Iniciando a
análise da vulnerabilidade pelos perigos com maior probabilidade de originar uma situação de
emergência, com o propósito de identificar quais os que representam uma ameaça mais significativa
de modo a serem prioritários em programas de prevenção/mitigação e preparação para a fase de
emergência, adiante se procederá à descrição das diferentes riscos inerentes à área em estudo.
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RISCO DE MOVIMENTOS DE MASSA

Estruturas localizadas na base de taludes instáveis e com declives acentuados tornam se
vulneráveis ao desenvolvimento de movimentos de massa. Estes fenómenos poderão accionar o
corte de estradas, a destruição de culturas ou solos agrícolas, bem como inutilizar bens imóveis,
impedir ou condicionar a deslocação de populações e causar rupturas em infra estruturas como
o abastecimento de água, a energia e as telecomunicações e em casos extremos poderão
ocorrer perdas de vida.

As estradas regionais e as principais vias do concelho, ladeadas por arribas, merecem especial
atenção principalmente se se desenvolvem no sopé de taludes. A existência de alternativas
poderá impedir o isolamento das freguesias. Realça se que algumas construções próximas de
declives extremamente acentuados ainda subsistem.

Os efeitos para as estruturas e pessoas podem ser diminuídos evitando construir em prováveis
zonas de deslizamentos (declives inclinados e próximo de movimentos de massa recentes), ou
restringindo, proibindo ou impondo condições nas zonas activas.

Para prevenir danos em propriedades e outros bens, provocados por movimentos de massa e
diminuir a perigosidade destes eventos recomenda se a construção prévia de estruturas
adequadas à diminuição do perigo, como por exemplo muros de suporte, aquedutos de
reorientação de aguas pluviais e de águas suspensas, assim como desenvolver acções antrópicas
e de consciencialização da população.

Na medida em que actualmente se está a proceder à movimentação de quantidades
consideráveis de terras no concelho, poderá/deverá ser mantido um contacto permanente com
os responsáveis da empresa construtora da nova via de acesso ao Nordeste (SCUT), de forma a
permitir à Protecção Civil obter conhecimento das zonas mais susceptíveis a fenómenos de risco
em consequência das obras a executar.

No quadro seguinte elabora se uma descrição sumária, para as diferentes freguesias e
localidades, as respectivas vulnerabilidades:

FREGUESIA LOCALIDADE VULNERABILIDADE ASSOCIADA

Nordeste

Pedreira

o Caminho de acesso ao Lombo Gordo
o Caminho do Pico Bartolomeu
o Casa da Fajã do Araújo
o Casas da Fajã do Lombo Gordo
o Miradouro da Ponta da Madrugada
o Miradouro da Ponta do Sossego
o Casas próximas de taludes declivosos
o Estrada Regional do Lombo Gordo
o Caminho de acesso à Fajã do Araújo

Vila de
Nordeste

o Habitações, farol, porto e caminho do Arnel
o Caminho de acesso à zona balnear da Boca da Ribeira
o Caminho de acesso ao Parque de Campismo da Feira
o Parque de Campismo da Feira
o Troço da Estrada Regional (Vila Fazenda) marginada por taludes
o Casas situadas nos taludes do vale da Ribeira do Guilherme

Lomba da
Fazenda

Lomba da Cruz

o Casas situadas nos taludes do vale da Ribeira do Guilherme
o Casas entre o Caminho Fundo e a Estrada Regional
o Caminho de acesso ao Parque de Campismo da Feira
o Diversas casas na proximidade de taludes

Lomba da o Casas na proximidade de taludes inclinados
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Fazenda

São Pedro de Nordestinho
o Estruturas localizadas na proximidade de taludes
o Caminho de acesso ao pesqueiro do Baião

Santo António de
Nordestinho

o Troço da Estrada Regional junto à Ribeira da Despe te Que Suas
Nota: em caso de isolamento a freguesia não possui acessos
alternativos pelo mato.

Algarvia
o Troço da Estrada Regional junto à Ribeira da Despe te Que Suas
o Troço da Estrada Regional junto à Ribeira da Mulher

Santana

Feteira Grande
o Estrada Regional de ligação à Algarvia (a partir da Rua da Cruz)
o Troço de ligação norte à Feteira Pequena

Feteira
Pequena

o Edifício muito próximo da arriba
o Estruturas localizadas no troço de ligação entre a Feteira Pequena

e a Achada
o Alguns troços entre a Estrada Regional de ligação à Achada

Achada
o Alguns troços de ligação rodoviária entre a Achadinha e a Achada
o Ramal de ligação ao portinho da Achada

Achadinha
o Algumas habitações no acesso para o calhau da Achadinha
o Alguns troços do caminho de ligação entre a Achadinha e a Salga

instalados em taludes inclinados

Salga

o Zona balnear da Foz da Ribeira das Coelhas
o Miradouro da Pedra do Estorninho
o Antiga Casa do Fojo (perto do Salto da Farinha)
o Troços com taludes inclinados instalados nas diversas vias,

incluindo a Estrada Regional de ligação ao concelho da Ribeira
Grande

Quadro de vulnerabilidade amovimentos demassa no concelho de Nordeste
(Adaptado e actualizado em relação ao quadro apresentado no Plano Municipal de Emergência de 2005)

RISCO DE CHEIAS E ENXURRADAS

As cheias poderão causar diversos prejuízos ao nível das habitações e da população, provocando
o corte de estradas, impedindo o acesso e a movimentação de populações e promovendo
roturas em sistemas de abastecimento. Poderão ainda fazer recuar e erodir zonas agrícolas,
bem como violentar sobre a integridade física de pessoas e animais.

Na generalidade existem poucas habitações localizadas em leitos de cheias, no entanto algumas
construções, ainda persistem, condenavelmente. Prevê se como possível e provável, a
obstrução de pontes e de aquedutos principalmente nas pontes de estradas regionais de
traçado tradicional em arco.

Declara se ainda a importância do desenvolvimento de acções de prevenção através de
intervenções nos leitos das ribeiras, nomeadamente nos leitos de cheia, desembaraçando as de
troncos e outros materiais que possibilitem a formação de diques, permitindo a consequente
retenção de grandes volumes de água.

Num cenário em que essas estruturas cedam, o aumento da perigosidade e o respectivo poder
destruidor aumenta a níveis consideráveis. Considera se ainda relevante o procedimento a
peritagem técnica das pontes, para eventuais intervenções de engenharia. Naturalmente que as
futuras pontes deverão ser dimensionadas e estruturadas conforme os caudais esperados em
situações de “stress hídrico”, ou seja, em situações mais desfavoráveis.

Adiante, procede se a uma descrição sumária, por freguesias, das vulnerabilidades associadas
ao concelho:
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FREGUESIA LOCALIDADE VULNERABILIDADE ASSOCIADA

Nordeste

Pedreira

o Casas situadas no Caminho do Moio e próximas da linha de água
o Casas próximas ou instaladas nas linhas de água da Fajã do Araújo
o Caminho de acesso ao Lombo Gordo nos troços em que se

aproxima da linha de água
o Parque de estacionamento do Lombo Gordo
o Pontes de alvenaria de pedra e outras que pelas suas

características e dimensões sofrerão com cheias e enxurradas

Vila de
Nordeste

o Algumas casas e o porto do Arnel
o Casas debaixo da Ponte dos Sete Arcos
o Casas junto à Grota dos Palames
o Parque de Campismo da Feira
o Zona Balnear da Foz da Ribeira
o Moinhos no leito de cheia da Ribeira do Guilherme
o Ponte sobre a Ribeira do Guilherme
o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e

dimensões sofrerão com cheias e enxurradas

Lomba da
Fazenda

Lomba da Cruz

o Casa no leito de cheia no Caminho do Concelho
o Posto de leite da Lomba da Cruz
o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e

dimensões sofrerão com cheias e enxurradas

Lomba da
Fazenda

o Casas situadas a jusante do Outeiro de Cima
o Habitação tangente à linha de água, nas Almas
o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e

dimensões sofrerão com cheias e enxurradas

São Pedro de Nordestinho
o Casas na Rua do Passal situadas próximo da linha de água
o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e

dimensões sofrerão com cheias e enxurradas

Santo António de
Nordestinho

o Casas próximas à linha de água na Rua do Valverde
o Outras habitações próximas de linhas de água
o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e

dimensões sofrerão com cheias e enxurradas

Algarvia

o Estrutura localizada na intersecção da Rua do Calço com a Rua da
Canada, onde surge uma linha de água

o Estruturas na Estrada Regional a jusante da Lomba Velha
o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e

dimensões sofrerão com cheias e enxurradas

Santana

Feteira Grande

o Algumas casas próximas da linha de água
o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e

dimensões sofrerão com cheias e enxurradas
o Nascente que debita para a Estrada Regional que, em situações

de sobrecarga, poderá provocar instabilidade

Feteira
Pequena

o Casas localizadas no troço de ligação a norte da Estrada Regional
entre a Feteira Pequena e a Achada

o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e
dimensões sofrerão com cheias e enxurradas

o Habitações que intersectam as linhas de água na Estrada Regional
e na Rua do Valverde

Achada

o Posto de leite da Achada
o Casas que intersectam a linha de água da Rua das Pedras
o Estruturas a menos de 10 metros da linha de água no Parque da

Ribeira dos Caldeirões
o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e

dimensões sofrerão com cheias e enxurradas

Achadinha

o Posto de leite da Achadinha
o Estrutura a montante da linha de água que bordeja o posto de

leite
o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e

dimensões sofrerão com cheias e enxurradas
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Salga
o Casa situada no extremo sul da Rua Nova
o Pontes de alvenaria de pedra que pelas suas características e

dimensões sofrerão com cheias e enxurradas
Quadro de vulnerabilidade a risco de cheias e enxurradas no concelho de Nordeste

(Adaptado e actualizado em relação ao quadro apresentado no Plano Municipal de Emergência de 2005)

Quadro de vulnerabilidade a risco de cheias e enxurradas no concelho de Nordeste
Fonte: Quaternaire Portugal Revisão PDMNordeste, 1ª Fase

RISCO SÍSMICO

No caso de a ilha ser afectada por um evento de elevada magnitude todos os concelhos serão
afectados. É de esperar, num cenário destes, que os meios e os recursos disponíveis sejam
escassos e que a cidade de Ponta Delgada venha a concentrar os esforços de socorro,
inicialmente, quer devido às potencialidades que possui, em termos de meios e infra estruturas
estratégicas, quer de efectivos populacionais que possui, a nível regional. Desse modo importa,
numa situação inicial, concentrar os esforços de socorro a nível municipal rentabilizando a
capacidade de resposta mais conveniente.
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Importa sublinhar que o impacto dum sismo poderá ser amplificado por “efeito de sítio” no caso
de envolver formações sedimentares detríticas e aluvionares, como no caso da Fajã do Araújo,
da Fajã do Lombo Gordo, da Feira, e da Boca da Ribeira e os casos das praias silicianas da
Conceição e Nordeste.

Embora o parque habitacional do Nordeste evidencie um bom potencial de novas construções,
há ainda a registar um número bastante significativo de construções antigas, cuja resistência
não será suficiente para suportar eventos de maior magnitude. Existem, a par disso, muitas
habitações, que exteriormente possuem reboco pintado, mas interiormente são estruturas de
pedra solta, sem elemento ligante e, ainda habitações e muros em ruína, próximos de vias de
comunicação.

As características geomorfológicas do concelho do Nordeste podem conduzir ao corte de
algumas vias de acesso. Os principais problemas colocam se próximo dos vales das linhas de
água encaixadas, e nos declives inclinados dos taludes e das arribas. Assim, é provável a
ocorrência de cortes de pontes e troços de estrada, resultantes da queda de árvores, de muros
e de edifícios instáveis. Muitas vezes, as réplicas sísmicas produzem mais estragos que o sismo
inicial devido à fragilidade das estruturas já danificadas.

Os sistemas de abastecimento de água, de telecomunicações e energia podem sofrer notáveis
roturas localizadas, resultantes da actividade dos movimentos de massa desencadeados pelos
sismos. Podem também ocorrer cortes de diversa volumetria em diversas vias de comunicação.

Constituem portanto um perigo geológico com alta probabilidade de ocorrência e de
capacidade de destruição significativa. Os efeitos são bem conhecidos, tanto no que respeita à
vida humana como na destruição de bens materiais.

RISCO VULCÂNICO

Alerta se a população para possíveis mecanismos de resposta a tomar, face aos produtos
esperados para o concelho de Nordeste. De acordo com Chester (1999) as freguesias da Salga,
Achadinha, Achada e Santana estão incluídas no interior da fronteira que limita o vulcão das
Furnas e, por conseguinte, merecem especial atenção aos pressupostos adiante determinados:

Não se pode dizer que o número de mortes causadas por queda de cinzas e lapilli (tefra)
seja significativo, caso não ocorra emissão de gás tóxico. As consequências mais prováveis
serão infecções dos aparelhos respiratório e/ou visual em pessoas directamente expostas
a atmosferas contaminadas. Os principais prejuízos causados por estes fenómenos
ocorrerão em solos produtivos e em tectos que poderão colapsar, aquando cobertos por
estes materiais. A circulação dos materiais de tefra na atmosfera depende das condições
meteorológicas, estando relacionado com a direcção e a intensidade dos ventos, factos
que condicionarão a dispersão do material, além da chuva que irá condicionar a deposição
do mesmo.

Nestas condições os materiais poderão atingir todas as freguesias do concelho. Os fragmentos
depositados serão essencialmente cinzas e pedra pomes. Poderão, em algumas zonas provocar
colapsos parciais de estruturas diversas, roturas de infra estruturas básicas e elevados prejuízos
nas economias baseadas na exploração dos solos, que podem ficar cobertos de depósitos
pomíticos até à espessura de 1m.

Note se que a simples deposição de cinzas, na ordem dos 5 cm, podem causar danos na
agricultura, assim como a morte de animais por ingestão de partículas vulcânicas contendo
gases adsorvidos. Existe também a possibilidade das cinzas e poeiras vulcânicas causarem danos
nos motores, quer sejam de carros, quer sejam helicópteros e aviões, ou até nos sistemas de
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comunicação, podendo a ilha ficar isolada no caso de encerramento do aeroporto, o que iria
prejudicar as operações de emergência e reduzir a eficácia dos meios accionados pela protecção
civil.

Os piroclastos de trajectória balística (gerados no vulcão das Furnas) poderão provocar vítimas
com maior ou menor grau de gravidade, desde fracturas, a queimaduras graves e pequenas
escoriações. A perda de vidas só acontece em casos extremos quando pessoas imprudentes se
aproximam demasiado dos focos eruptivos a fim de observarem, de perto o fenómeno (caso de
jornalistas e de curiosos). Quanto a danos materiais, os fragmentos de tamanho e de densidade
elevada podem produzir, com o impacto, avultados prejuízos em edifícios e outras estruturas,
embora seja baixa a probabilidade, face à distância aos eventuais centros eruptivos,
dependendo a área de influência destes produtos, sobretudo do grau de explosividade do
evento.

A possibilidade de escapar às escoadas piroclásticas é praticamente nula. Aniquilam toda a
comunidade vegetal e animal com que se cruzam. A dimensão e a densidade dos blocos
transportados arrasam todo o tipo de estruturas que surgem no seu caminho.

Aos “surges”, tal como no caso das escoadas piroclásticas, a única hipótese de sobrevivência
reside na evacuação a tempo das populações e animais. A inalação de gases tóxicos do fluxo
pode ser mortal.

Quanto às escoadas de lama (lahars), tal como nos casos das anteriores, reside na evacuação a
tempo das populações e animais a hipótese de sobrevivência. Estas podem demolir diversos
tipos de estruturas e provocar mortes e fracturas em seres vivos, destruir infra estruturas, etc.

Quer nas escoadas piroclásticas, “surges” ou escoadas de lama (lahars), as probabilidades
embora sendo baixas de atingir o concelho, a acontecer, poderão circular pelas depressões
topográficas, como sejam os vales encaixados das ribeiras associadas ou próximas do vulcão das
Furnas (caso das freguesias da Salga e Achadinha).

RISCO DE TSUNAMI

Possuindo o município do Nordeste uma costa relativamente variada quanto ao perfil das suas
arribas, a sua vulnerabilidade a este tipo de perigo é consequentemente diversificada.
Compreensivelmente são zonas mais vulneráveis, as praias e zonas de lazer à beira mar, assim
como portos, agregados populacionais e a foz das linhas de água. Parte das Fajãs do Araújo e
Lombo Gordo são exemplo.

Salienta se a relevância de reportar, neste ponto, a sazonalidade da ocupação humana,
associada ao período estival das zonas de lazer e de praia e a importância do instrumento de
gestão territorial de ordenamento da orla costeira da costa sul de São Miguel, que prevê uma
faixa marítima batimétrica de 30 metros, além da zona de protecção terrestre (500m).
Seguidamente se descreve, por freguesia, pontos de vulnerabilidade relevante:

FREGUESIA LOCALIDADE VULNERABILIDADE ASSOCIADA

Nordeste

Pedreira

o Casas situadas na Fajã do Araújo
o Casas situadas na Fajã do Lombo Gordo situadas abaixo da cota

dos 30m
o Acesso ao Lombo Gordo situado abaixo da cota dos 30m
o Zona balnear do Lombo Gordo

Vila de
Nordeste

o Algumas casas, situadas abaixo da cota dos 30m no caminho de
acesso ao porto do Arnel
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o Porto do Arnel

Lomba da
Fazenda

Lomba da Cruz o Zona balnear da Foz da Ribeira do Guilherme

Lomba da
Fazenda

São Pedro de Nordestinho

Santo António de
Nordestinho

Algarvia

Santana
Feteira Grande

Feteira
Pequena

Achada
o Portinho da Achada
o Ramal da Achada abaixo da cota dos 30m

Achadinha
o Zona balnear da Foz da Ribeira das Coelhas
o Casa a montante da zona balnear

Salga o Caminho de acesso ao calhau da Salga
Quadro de vulnerabilidade a risco de tsunamis no concelho de Nordeste

(Adaptado e actualizado em relação ao quadro apresentado no Plano Municipal de Emergência de 2005)

5.3. ESTRATÉGIAS PARA A MITIGAÇÃO DE RISCOS

A legislação, seja nacional ou aplicável ao território em causa, é um dos primeiros instrumentos para
a mitigação de riscos, existindo diplomas legais, normas e regulamentos que suportam medidas e
posturas municipais. Por outro lado, a adopção de projectos ou de programas integrados destinados
a mitigar os riscos e as vulnerabilidades do território é fundamental para que se obtenham resultados
na eliminação ou na redução da possibilidade de ocorrência ou dos efeitos que possam
eventualmente resultar de acidente grave ou catástrofe. Também os planos de ordenamento do
território poderão ser considerados como instrumentos de mitigação do risco através da regulação
das áreas de risco ou da previsão de requalificação dessas áreas.

O objectivo no processo de mitigação de riscos, passa por um encadeamento do Plano Municipal de
Emergência com os outros Planos de Ordenamento do Território, onde a consonância com o Plano
Director Municipal de segunda geração, que se encontra em revisão, é palavra de ordem. Na
elaboração do Plano, foram tidas em atenção matérias trabalhadas pelo Plano Operacional
Municipal, principalmente no risco de incêndio florestal. Portanto o PME não deve ser interpretado
isoladamente, correndo se o risco de desarticulação com os outros Instrumentos de Gestão
Territorial à escala municipal e hierarquicamente superior, como os Planos Especiais de Ordenamento
do Território, nomeadamente os Planos de Ordenamento de Albufeiras e Águas Públicas dos rios
Cabril e Bouçã. Estes instrumentos coincidem com planos estratégicos plurianuais, incluindo as
medidas de prevenção, de protecção, de inspecção e auditoria, de auto protecção, de organização
das forças de intervenção e de prontidão para o socorro

Embora não seja sua pretensão mitigar os riscos, define meios de auto protecção importantes para a
população:
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Níveis de Alerta
Fonte: SRPCBA

Níveis de Alerta Sistema Vulcânico
Fonte: SRPCBA
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Fonte: SRPCBA

Escala de Furacões – SAFFIR SIMPSON
Fonte: SRPCBA
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Critérios de Emissão dos Avisos Meteorológicos
Instituto de Meteorologia

6. CENÁRIOS

Entendendo se como cenário, uma representação simplificada da realidade com a função de auxiliar
a compreensão dos problemas e a gravidade dos mesmos, adiante se procede à descrição da
progressão hipotética das circunstâncias e dos eventos mais prováveis na realidade do concelho,
visando ilustrar as consequências dos impactos, mas especialmente a concepção das decisões e das
operações de emergência.

A construção de cenários é realizada segundo os principais riscos identificados previamente, tendo
em conta os potenciais impactos de uma situação potenciadora de um acontecimento não desejável.

Matriz de Risco – Grau de Risco
Fonte: Guia para Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Plano de Emergência Cadernos Técnicos PROCIV #9
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CENÁRIO: MOVIMENTOS DE MASSA

o Prioridades de acção:
Verificar se as vias de comunicação terrestre estão desobstruídas;
Verificar se foram afectadas casas de habitação;

Verificar se foram afectadas outras edificações;
Verificar se existem feridos/mortos;

Verificar se existem outros danos em bens e pessoas;
Verificar se as nascentes de água foram afectadas.

o Entidades a envolver (num cenário de catástrofe ou de gravidade extrema):
PSP de Nordeste (incluindo equipa cinotécnica);

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste;
Centro de Saúde de Nordeste;

Forças Armadas (Comando Operacional dos Açores) – em casos de extrema
gravidade e lacuna de meios;

A Autoridade Marítima – em casos de extrema gravidade;
Corpo Regional de Polícia Florestal;

Serviço Municipal de Protecção Civil;
Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar;
Juntas de Freguesia;

Serviço Florestal do Nordeste;
Empresa Municipal Nordeste Activo;

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste;
Serviço de Acção Social do Nordeste (Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade
Social);
Corpo Nacional de Escutas: Agrupamento 720 (Nordeste), Agrupamento 968 (Lomba
da Fazenda), Agrupamento 1300 (Pedreira), Agrupamento 1342 (Santo António de
Nordestinho);

Casas do Povo;
Salões Paroquiais;

Comunicação Social;
Associação de Radioamadores dos Açores;

Escola Básica Integrada do Nordeste;
Portugal Telecom (PT);
Electricidade dos Açores (EDA);

Correios de Portugal (CTT);
Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (Caetano Raposo e Pereira);

Lions Clube de Nordeste;
Clube Naval do Nordeste.

o Entidades a envolver (num cenário de menor gravidade):
PSP de Nordeste (incluindo equipa cinotécnica);

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste;
Centro de Saúde de Nordeste;

Serviço Municipal de Protecção Civil;
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;

Juntas de Freguesia;
Serviço Florestal do Nordeste;

Empresa Municipal Nordeste Activo;
Comunicação Social.
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o Atribuições e responsabilidades de cada interveniente:

As atribuições e responsabilidades de cada interveniente são aquelas que estão descritas no
Capítulo 3 da Parte II do presente plano.

O apoio logístico será prestado de acordo com os conteúdos do Capítulo 2 da Parte III do
presente plano.

o Recursos a mobilizar:

Escavadoras;
Camiões;

Material de desencarceramento;
Ambulâncias;
Material de escoramento;

Material de fixação e estabilização;
Sistemas de comunicação;

Equipamentos de purificação de águas;
Equipa cinotécnica da PSP.

o Medidas a adoptar em função dos danos previsíveis:
Salvamento de pessoas em risco;

Desencarceramento de pessoas;
Enterrar os mortos;

Prestar auxílio médico aos feridos;
Transporte de pessoas em risco para zonas livres de perigo;

Fornecer alojamento, roupas e alimentação a pessoas desalojadas;
Limpeza das vias de comunicação terrestre obstruídas;

Consolidação das pontes afectadas;
Limpeza e/ou reconstrução das casas e edifícios afectados;

Desobstrução e limpeza das linhas de água;
Consolidação de taludes e/ou de vertentes instáveis.

CENÁRIO: RISCO DE CHEIAS E ENXURRADAS

o Prioridades de acção:
Verificar se as vias de comunicação terrestre estão desobstruídas;

Verificar se as pontes estão transitáveis;
Verificar se foram afectadas casas de habitação;

Verificar se foram afectadas outras edificações;
Verificar se existem feridos/mortos;

Verificar se existem outros danos em bens e pessoas.

o Entidades a envolver (num cenário de catástrofe ou de gravidade extrema):

PSP de Nordeste (incluindo equipa cinotécnica);
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste;

Centro de Saúde de Nordeste;
Forças Armadas (Comando Operacional dos Açores) – em casos de extrema
gravidade e/ou lacuna de meios;
A Autoridade Marítima;

Corpo Regional de Polícia Florestal;
Serviço Municipal de Protecção Civil;

Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar;



Parte IV – Informação Complementar

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

104

Juntas de Freguesia;

Serviço Florestal do Nordeste;
Empresa Municipal Nordeste Activo;

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste;
Serviço de Acção Social do Nordeste (Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade
Social);

Corpo Nacional de Escutas: Agrupamento 720 (Nordeste), Agrupamento 968 (Lomba
da Fazenda), Agrupamento 1300 (Pedreira), Agrupamento 1342 (Santo António de
Nordestinho);
Casas do Povo;

Salões Paroquiais;
Comunicação Social;

Associação de Radioamadores dos Açores;
Escola Básica Integrada do Nordeste;

Portugal Telecom (PT);
Electricidade dos Açores (EDA);

Correios de Portugal (CTT);
Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (Caetano Raposo e Pereira);

Lions Clube de Nordeste;
Clube Naval do Nordeste.

o Entidades a envolver (num cenário de menor gravidade):

PSP (incluindo equipa cinotécnica);
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste;

Centro de Saúde de Nordeste;
Autoridade Marítima;

Serviço Municipal de Protecção Civil;
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;

Juntas de Freguesia;
Serviço Florestal do Nordeste;

Empresa Municipal Nordeste Activo;
Comunicação Social;

Clube Naval do Nordeste.

o Atribuições e responsabilidades de cada interveniente:

As atribuições e responsabilidades de cada interveniente são aquelas que estão descritas no
Capítulo 3 da Parte II do presente plano.

O apoio logístico será prestado de acordo com os conteúdos do Capítulo 2 da Parte III do
presente plano.

o Recursos a mobilizar:

Ambulâncias;
Sistemas de comunicação;

Bombas de média e elevada capacidade, fixas e móveis;
Mangueiras e acoplamentos compatíveis com diferentes normas;

Meios aquáticos de superfície;
Equipa cinotécnica da PSP.

o Medidas a adoptar em função dos danos previsíveis:
Salvamento de pessoas em risco;
Desencarceramento de pessoas;

Enterrar os mortos;
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Prestar auxílio médico aos feridos;

Transporte de pessoas em risco para zonas livres de perigo;
Fornecer alojamento, roupas e alimentação a pessoas desalojadas;

Limpeza das vias de comunicação terrestre obstruídas;
Consolidação das pontes afectadas;
Limpeza e/ou reconstrução das casas e edifícios afectados;

Desobstrução e limpeza das linhas de água;
Consolidação de taludes e/ou de vertentes instáveis.

CENÁRIO: RISCO SÍSMICO

o Prioridades de acção:

Verificar se as vias de comunicação terrestre estão desobstruídas;
Verificar se as pontes estão transitáveis;

Verificar se foram afectadas casas de habitação;
Verificar se foram afectadas outras edificações;

Verificar se existem feridos/mortos;
Verificar se existem outros danos em bens e pessoas.

o Entidades a envolver (num cenário de catástrofe ou de gravidade extrema):
PSP de Nordeste (incluindo equipa cinotécnica);

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste;
Centro de Saúde de Nordeste;

Forças Armadas (Comando Operacional dos Açores) – em casos de extrema
gravidade e/ou lacuna de meios;
A Autoridade Marítima;

Corpo Regional de Polícia Florestal;
Serviço Municipal de Protecção Civil;

Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar;
Juntas de Freguesia;

Serviço Florestal do Nordeste;
Empresa Municipal Nordeste Activo;

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste;
Serviço de Acção Social do Nordeste (Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade
Social);
Corpo Nacional de Escutas: Agrupamento 720 (Nordeste), Agrupamento 968 (Lomba
da Fazenda), Agrupamento 1300 (Pedreira), Agrupamento 1342 (Santo António de
Nordestinho);
Casas do Povo;

Salões Paroquiais;
Comunicação Social;

Associação de Radioamadores dos Açores;
Escola Básica Integrada do Nordeste;

Portugal Telecom (PT);
Electricidade dos Açores (EDA);

Correios de Portugal (CTT);
Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (Caetano Raposo e Pereira);

Lions Clube de Nordeste;
Clube Naval do Nordeste.
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o Entidades a envolver (num cenário de menor gravidade):

PSP (incluindo equipa cinotécnica);
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste;
Centro de Saúde de Nordeste;

Serviço Municipal de Protecção Civil;
Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;
Juntas de Freguesia;

Serviço Florestal do Nordeste;
Empresa Municipal Nordeste Activo;

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste;
Serviço de Acção Social do Nordeste (Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade
Social);
Corpo Nacional de Escutas: Agrupamento 720 (Nordeste), Agrupamento 968 (Lomba
da Fazenda), Agrupamento 1300 (Pedreira), Agrupamento 1342 (Santo António de
Nordestinho);
Comunicação Social.

o Atribuições e responsabilidades de cada interveniente:

As atribuições e responsabilidades de cada interveniente são aquelas que estão descritas no
Capítulo 3 da Parte II do presente plano.

O apoio logístico será prestado de acordo com os conteúdos do Capítulo 2 da Parte III do
presente plano.

o Recursos a mobilizar:
Sistemas de comunicação;

Evacuadoras;
Camiões;

Helicópteros;
Veículos de combate a incêndio;

Material de desencarceramento;
Ambulâncias;

Material de escoramento;
Material de fixação e estabilização;

Equipa cinotécnica da PSP.

o Medidas a adoptar em função dos danos previsíveis:

Salvamento de pessoas em risco;
Desencarceramento de pessoas;

Enterrar os mortos;
Prestar auxílio médico aos feridos;

Transporte de pessoas em risco para zonas livres de perigo;
Fornecer alojamento, roupas e alimentação a pessoas desalojadas;

Limpeza das vias de comunicação terrestre obstruídas;
Consolidação das pontes afectadas;
Limpeza e/ou reconstrução das casas e edifícios afectados;

Desobstrução e limpeza das linhas de água;
Consolidação de taludes e/ou de vertentes instáveis.
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CENÁRIO: RISCO VULCÂNICO

o Prioridades de acção:
Verificar se as vias de comunicação terrestre estão desobstruídas;
Verificar se as pontes estão transitáveis;

Verificar se foram afectadas casas de habitação;
Verificar se foram afectadas outras edificações;

Verificar se existem feridos/mortos;
Verificar se existem outros danos em bens e pessoas;

Verificar se as nascentes de água potável foram ou virão a ser afectadas.

o Entidades a envolver (num cenário de catástrofe ou de gravidade extrema):

PSP de Nordeste (incluindo equipa cinotécnica);
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste;

Centro de Saúde de Nordeste;
Forças Armadas (Comando Operacional dos Açores) – em casos de extrema
gravidade e/ou lacuna de meios;
A Autoridade Marítima;

Corpo Regional de Polícia Florestal;
Serviço Municipal de Protecção Civil;

Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar;

Juntas de Freguesia;
Serviço Florestal do Nordeste;

Empresa Municipal Nordeste Activo;
Santa Casa da Misericórdia de Nordeste;

Serviço de Acção Social do Nordeste (Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade
Social);

Corpo Nacional de Escutas: Agrupamento 720 (Nordeste), Agrupamento 968 (Lomba
da Fazenda), Agrupamento 1300 (Pedreira), Agrupamento 1342 (Santo António de
Nordestinho);
Casas do Povo;

Salões Paroquiais;
Comunicação Social;

Associação de Radioamadores dos Açores;
Escola Básica Integrada do Nordeste;
Portugal Telecom (PT);

Electricidade dos Açores (EDA);
Correios de Portugal (CTT);

Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (Caetano Raposo e Pereira);
Lions Clube de Nordeste;

Clube Naval do Nordeste.

o Entidades a envolver (num cenário de menor gravidade):

PSP (incluindo equipa cinotécnica);
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste;

Centro de Saúde de Nordeste;
A Autoridade Marítima;

Serviço Municipal de Protecção Civil;
Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar;



Parte IV – Informação Complementar

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

108

Juntas de Freguesia;

Serviço Florestal do Nordeste;
Empresa Municipal Nordeste Activo;

Comunicação Social;
Clube Naval do Nordeste.

o Atribuições e responsabilidades de cada interveniente:

As atribuições e responsabilidades de cada interveniente são aquelas que estão descritas no
Capítulo 3 da Parte II do presente plano.

O apoio logístico será prestado de acordo com os conteúdos do Capítulo 2 da Parte III do
presente plano.

o Recursos a mobilizar:
o Sistemas de comunicação;
o Evacuadoras;
o Camiões;
o Veículos de combate a incêndio;
o Material de desencarceramento;
o Ambulâncias;
o Equipa cinotécnica da PSP.

o Medidas a adoptar em função dos danos previsíveis:
Salvamento de pessoas em risco;

Desencarceramento de pessoas;
Enterrar os mortos;

Prestar auxílio médico aos feridos;
Transporte de pessoas em risco para zonas livres de perigo;

Fornecer alojamento, roupas e alimentação a pessoas desalojadas;
Limpeza das vias de comunicação terrestre obstruídas;

Consolidação das pontes afectadas;
Limpeza e/ou reconstrução das casas e edifícios afectados;

Desobstrução e limpeza das linhas de água;
Consolidação de taludes e/ou de vertentes instáveis.

CENÁRIO: RISCO DE TSUNAMI

o Prioridades de acção:
Verificar se as vias de comunicação terrestre estão desobstruídas;

Verificar se as pontes estão transitáveis;
Verificar se foram afectadas casas de habitação;

Verificar se foram afectadas outras edificações;
Verificar se existem feridos/mortos;

Verificar se existem outros danos em bens e pessoas.

o Entidades a envolver (num cenário de catástrofe ou de gravidade extrema):

PSP de Nordeste (incluindo equipa cinotécnica);
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste;

Centro de Saúde de Nordeste;
Forças Armadas (Comando Operacional dos Açores) – em casos de extrema
gravidade e/ou lacuna de meios;
A Autoridade Marítima;

Corpo Regional de Polícia Florestal;
Serviço Municipal de Protecção Civil;
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Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar;

Juntas de Freguesia;
Serviço Florestal do Nordeste;
Empresa Municipal Nordeste Activo;

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste;
Serviço de Acção Social do Nordeste (Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade
Social);
Corpo Nacional de Escutas: Agrupamento 720 (Nordeste), Agrupamento 968 (Lomba
da Fazenda), Agrupamento 1300 (Pedreira), Agrupamento 1342 (Santo António de
Nordestinho);

Casas do Povo;
Salões Paroquiais;

Comunicação Social;
Associação de Radioamadores dos Açores;

Escola Básica Integrada do Nordeste;
Portugal Telecom (PT);

Electricidade dos Açores (EDA);
Correios de Portugal (CTT);
Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (Caetano Raposo e Pereira);

Lions Clube de Nordeste;
Clube Naval do Nordeste.

o Entidades a envolver (num cenário de menor gravidade):
PSP de Nordeste (incluindo equipa cinotécnica);

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste;
Centro de Saúde de Nordeste;

A Autoridade Marítima;
Serviço Municipal de Protecção Civil;

Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar;
Juntas de Freguesia;

Serviço Florestal do Nordeste;
Empresa Municipal Nordeste Activo;

Clube Naval do Nordeste.

o Atribuições e responsabilidades de cada interveniente:

As atribuições e responsabilidades de cada interveniente são aquelas que estão descritas no
Capítulo 3 da Parte II do presente plano.

O apoio logístico será prestado de acordo com os conteúdos do Capítulo 2 da Parte III do
presente plano.

o Recursos a mobilizar:

Sistemas de comunicação;
Escavadoras;

Camiões;
Material de desencarceramento;
Bombas de média e elevada capacidade;

Mangueiras e acoplamentos compatíveis com diferentes normas;
Meios de superfície (barcos a remos ou a motor);
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Equipamentos de purificação de água;

Equipa cinotécnica da PSP.

o Medidas a adoptar em função dos danos previsíveis:
Salvamento de pessoas em risco;

Desencarceramento de pessoas;
Enterrar os mortos;

Prestar auxílio médico aos feridos;
Transporte de pessoas em risco para zonas livres de perigo;

Fornecer alojamento, roupas e alimentação a pessoas desalojadas;
Limpeza das vias de comunicação terrestre obstruídas;

Consolidação das pontes afectadas;
Limpeza e/ou reconstrução das casas e edifícios afectados;

Desobstrução e limpeza das linhas de água;
Consolidação de taludes e/ou de vertentes instáveis;

Recuperação das zonas balneares afectadas.
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Nordeste

Carta de Declives de São Miguel
Quaternaire Portugal Revisão PDM

Nordeste, 1ª Fase – Volume 4
Página 66

Mapa dos recursos hídricos no Concelho
de Nordeste

Plano Municipal de Emergência, 2005 Página 68

Sub bacias hidrográficas, linhas de água
superficiais e origens subterrâneas de água

Quaternaire Portugal Revisão PDM
Nordeste, 1ª Fase – Volume 4

Página 68

Sistemas de aquíferos e nascentes
existentes no concelho do Nordeste

Quaternaire Portugal Revisão PDM
Nordeste, 1ª Fase – Volume 4

Página 69

Distribuição do Uso Actual do Solo
Quaternaire Portugal Revisão PDM

Nordeste, 1ª Fase – Volume 4
Página 71

Mapa da população no Concelho de
Nordeste

Plano Municipal de Emergência, 2005 Página 72

Distribuição da população residente no
concelho do Nordeste em 2001

Quaternaire Portugal Revisão PDM
Nordeste, 1ª Fase – Volume 2

Página 72

Distribuição da População Residente por
grupos etários

Quaternaire Portugal Revisão PDM
Nordeste, 1ª Fase – Volume 2

Página 74

Mapa do parque habitacional e da rede
viária no Concelho de Nordeste

Plano Municipal de Emergência, 2005 Página 75

Distribuição dos alojamentos familiares
clássicos de acordo com o seu uso

Quaternaire Portugal Revisão PDM
Nordeste, 1ª Fase – Volume 2

Página 75

Distribuição dos indivíduos residentes
empregados de acordo com o sector de

actividade

Quaternaire Portugal Revisão PDM
Nordeste, 1ª Fase – Volume 2

Página 76

Enquadramento Regional Acessibilidades
Quaternaire Portugal Revisão PDM

Nordeste, 1ª Fase – Volume 1
Página 78

Mapa de abastecimento de água no
Concelho de Nordeste

Plano Municipal de Emergência, 2005 Página 79

Sistemas de abastecimento de água,
respectivas infra estruturas e agentes de

pressão no consumo de água

Quaternaire Portugal Revisão PDM
Nordeste, 1ª Fase – Volume 5

Página 79

Rede de distribuição de energia eléctrica
no concelho de Nordeste

Quaternaire Portugal Revisão PDM
Nordeste, 1ª Fase – Volume 5

Página 80

Mapa da rede eléctrica no Concelho de
Nordeste

Plano Municipal de Emergência, 2005 Página 81

Rede de telecomunicações no concelho de
Nordeste

Quaternaire Portugal Revisão PDM
Nordeste, 1ª Fase – Volume 5

Página 82

Mapa sobre o risco de movimentos de
massa nas principais vias do Concelho de

Nordeste
Plano Municipal de Emergência, 2005 Página 84

Mapa sobre o risco de cheias no concelho
de Nordeste

Plano Municipal de Emergência, 2005 Página 85

Sismos registados nas proximidades da ilha
de São Miguel

CIVISA Página 86

Mapa do risco sísmico no concelho de
Nordeste

Plano Municipal de Emergência, 2005 Página 87

Mapa do risco vulcânico no concelho de
Nordeste

Plano Municipal de Emergência, 2005 Página 90

Mapa do risco de tsunami no concelho de
Nordeste

Plano Municipal de Emergência, 2005 Página 91

Integram também o presente plano as cartas que se seguem relativas aos pontos de encontro e à
localização dos meios e recursos:



Parte IV – Informação Complementar

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

112

PEDREIRA (PONTOS DE ENCONTRO)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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PEDREIRA (MEIOS E RECURSOS)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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VILA DE NORDESTE (PONTOS DE ENCONTRO)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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VILA DE NORDESTE (MEIOS E RECURSOS)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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LOMBA DA FAZENDA (PONTOS DE ENCONTRO)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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LOMBA DA FAZENDA (MEIOS E RECURSOS)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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SÃO PEDRO DE NORDESTINHO (PONTOS DE ENCONTRO)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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SÃO PEDRO DE NORDESTINHO (MEIOS E RECURSOS)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO (PONTOS DE ENCONTRO)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO (MEIOS E RECURSOS)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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ALGARVIA (PONTOS DE ENCONTRO)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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ALGARVIA (MEIOS E RECURSOS)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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SANTANA (PONTOS DE ENCONTRO)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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SANTANA (MEIOS E RECURSOS)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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ACHADA (PONTOS DE ENCONTRO)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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ACHADA (MEIOS E RECURSOS)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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ACHADINHA (PONTOS DE ENCONTRO)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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ACHADINHA (MEIOS E RECURSOS)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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SALGA (PONTOS DE ENCONTRO)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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SALGA (MEIOS E RECURSOS)

Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005
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SECÇÃO III

1. INVENTÁRIO DE MEIOS E RECURSOS

Segue se uma lista discriminada da base de dados dos meios e recursos do Concelho de Nordeste.

A localização dos pontos, em mapas, encontra se no Capítulo 7 da Secção II da Parte IV do presente
plano. A coluna mais à direita (Ref.ª) indica a correspondência dos locais com os sinais legendados
nos mapas. A organização das entidades foi feita sequencialmente, começando na localidade da
Pedreira e terminando na Salga.

ENTIDADES DO CONCELHO

Designação
Telefone
e/ou

Telemóvel
Morada

Localidade
e/ou

Freguesia
Ref.ª

Associação Humanitária de
bombeiros Voluntários de

Nordeste
296488111

Rua do Topo, N.º1
9630 166 Vila de Nordeste

Vila de Nordeste SA1

Câmara Municipal de
Nordeste

296480060
Praça da República

9630 141 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste SA4

Centro de Saúde de
Nordeste

296488321
Estrada Regional

9630 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste SA3

Polícia de Segurança
Pública do Nordeste

296480112
Largo da Choca

9630 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste SA26

Forças Armadas (Comando
de Ponta Delgada)

Arrifes Ponta Delgada

Autoridade Marítima
Caminho do Porto
Vila de Nordeste

Ponta Delgada

Serviço Regional de
Protecção Civil e Bombeiros

dos Açores
295401400

Vale de Linhares São Bento
9701 854 Angra do Heroísmo

Angra do
Heroísmo

Secretaria Regional da
Ciência, Tecnologia e

Equipamentos
296206200

Largo do Colégio, 4
9500 Ponta Delgada

Ponta Delgada

Secretaria Regional do
Ambiente e do Mar

Tlf:
292207300

Fax:
292293560

Rua Cônsul Dabney, Colónia Alemã
Apartado 140

9900 014 Horta
Horta

Sector de Conservação e
Construção de Nordeste
(Serviço de Estradas)

296488119 Estrada Regional da Tronqueira (Poceirão) Vila de Nordeste SA22

Serviço Florestal de
Nordeste

296480570
Rua do Peceirão

9630 171 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste SA6

Empresa Municipal
Nordeste Activo

296488364
Rua D. Maria do Rosário
9630 Vila de Nordeste

Vila de Nordeste

Santa Casa daMisericórdia
de Nordeste

296480050
Rua dos Clérigos, 2

9630 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste SA14

Serviço de Acção Social de
Nordeste

296488228

Representante: Carla Vieira;
Substituto: Dr.ª Teresa Santos;

Responsável imediato noNordeste:Represen
tante da santa Casa da Misericórdia de Nordeste

Rua António Alves de Oliveira, 14 A
9630 147 Vila de Nordeste

Vila de Nordeste SA29
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CTT de Nordeste 296488101
Rua António Alves de Oliveira, 1

9630 998 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste SA5

EDA de Nordeste 296488443
Rua de São Jorge

9630 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste SA30

Portugal Telecom (PT) 296500100
Praça Vasco da Gama

9500 903 Ponta Delgada
Ponta Delgada

Escola Básica Integrada e
Secundária de Nordeste

296480140
Rua do Rosário

9600 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste SA2

Escola Profissional de
Nordeste

296480030
Estrada Regional, N.º4. São Pedro de

Nordestinho
9600 Nordeste

São Pedro de
Nordestinho

SA25

Ju
n
ta
s
d
e
Fr
eg
u
es
ia

Nordeste 296488002
Estrada Regional, s/n

9630 161 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste SA7

Lomba da
Fazenda

296486069
Estrada Regional – Largo da Igreja

9630 103 Lomba da Fazenda
Lomba da
Fazenda

SA8

São Pedro de
Nordestinho

296486150
Rua Padre Dinis da Luz, n.º23

9630 247 São Pedro de Nordestinho
São Pedro de
Nordestinho

SA13

Santo António de
Nordestinho

296486092
Estrada Regional, s/n

9630 230 Santo António de Nordestinho
Santo António
de Nordestinho

Algarvia
Rua D. David Dias Pimentel (Algarvia)

9630 221 Nordestinho
Algarvia

Santana 296452990
Rua da Igreja, s/n

9630 307 Santana NRD
Feteira Pequena SA12

Achada 296452482
Rua do Vigário, s/n
9630 019 Achada

Achada SA11

Achadinha 296452950
Rua da Mangana, s/n
9630 049 Achadinha

Achadinha SA10

Salga 296462301
Rua Direita

9630 282 Salga
Salga SA9

P
ar
óq

u
ia
s

Pedreira (N. S.
Luz)

Rua da Igreja Pedreira SA37

Vila de Nordeste
(São Jorge)

Praça da República Vila de Nordeste SA38

Lomba da
Fazenda (N. S.
Imaculada
Conceição)

Estrada Regional (Conceição)
Lomba da
Fazenda

SA35

São Pedro de
Nordestinho

Rua das Escolas
São Pedro de
Nordestinho

SA18

Santo António de
Nordestinho

Rua da Vila Nova
Santo António
de Nordestinho

SA36

Algarvia (N. S.
Amparo)

Rua D. David Dias Pimentel Algarvia SA40

Santana Rua da Igreja Santana

Achada (N. S.
Anunciação)

Rua da Igreja Achada SA24

Achadinha (N. S.
Rosário)

Rua Direita Achadinha SA23

Salga (São José) Largo da Igreja Salga SA39

p
o

N
ac

io
n

al Agrupamento
720 (Nordeste)

Estrada Regional da Tronqueira (Poceirão) Vila de Nordeste SA27
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Agrupamento
968 (Lomba da

Fazenda)

Rua Dinis José da Silva
Lomba da Fazenda

Lomba da
Fazenda

SA28

Agrupamento
1300 (Pedreira)

Edifício da Antiga Escola Primária, Estrada
Regional – Pedreira

Pedreira

Agrupamento
1342 (Santo
António de
Nordestinho)

Edifício da Antiga Escola Primária, Estrada
Regional – Santo António de Nordestinho

Santo António
de Nordestinho

C
as
as

d
o
P
ov

o

Lomba da
Fazenda

Estrada Regional, 2 A
9630 103 Lomba da Fazenda

Lomba da
Fazenda

Santo António de
Nordestinho

Estrada Regional, Santo António de
Nordestinho

9630 230 Nordestinho

Santo António
de Nordestinho

Santana
Rua do Engenho, Feteira Pequena

9630 Santana, Nordeste
Santana

Achada
Rua do Vigário
9630 Achada

Achada

Achadinha
Rua do Ramal, Achadinha

9630 Nordeste
Achadinha

Salga
Rua Direita, Edifício da Junta de Freguesia

9630 282 Salga
Salga

Comunicação Social

918698626 Rádio Clube de Nordeste (Carlos Medeiros) Vila de Nordeste

296202700 RTP Açores Ponta Delgada

296201100 RDP Ponta Delgada

296201910 Rádio Atlântida Ponta Delgada

296202800 Açoriano Oriental Ponta Delgada

296201060 Correio dos Açores Ponta Delgada

Serviços de Transporte
Rodoviário de Passageiros
(Caetano Raposo e Pereira)

296304260
Senhora da Rosa, Fajã de Baixo

9500 Ponta Delgada
Ponta Delgada

Lions Clube de Nordeste
Rua Dr. António Alves de Oliveira

9630 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste

Clube Naval do Nordeste
Rua Dr. António Alves de Oliveira

9630 Vila de Nordeste
Vila de Nordeste

ALIMENTAÇÃO

Designação
Telefone
e/ou

Telemóvel
Categoria

Localidade
e/ou

Freguesia
Ref.ª

Armazenamento Frio

Talho de Nordeste
(Mercado Municipal de

Nordeste)
296488597 Talho Vila de Nordeste SC8

Talho Correia (Cooperativa
Os Camponeses)

296452988 Talho Achada SC29

Peixaria José Arruda 296488180 Peixaria Vila de Nordeste
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Armazenamento Geral

Loja de Comércio, Nestor
Pimentel

296488362 Mercearia Pedreira SC10

Mini Mercado Luís Rego 296488104 Mini Mercado Pedreira SC11

Mini Mercado Correia 296488449 Mini Mercado Vila de Nordeste SC5

Casa Cheia Mini Mercado Vila de Nordeste

António M. Fernandes &
Filhos, Lda.

Mini Mercado Vila de Nordeste

Frutaria do Mercado
(Mercado Municipal de

Nordeste)
Frutaria Vila de Nordeste SC8

Mercado Municipal de
Nordeste

Mercado Vila de Nordeste SC8

Mini Mercado Mendonça 296486343 Mercearia Lomba da Cruz SC42

Mercearia Soares 296486371 Mercearia
Lomba da
Fazenda

SC40

Mini Mercado Vida Nova 296486403 Mini Mercado
Lomba da
Fazenda

SC35

Mini Mercado Ernesto
Machado Neves & Filhos

Lda.
296486156 Mini Mercado

Lomba da
Fazenda

SC36

Mercearia Eliseu Andrade
Pimentel

296486184 Mercearia
São Pedro de
Nordestinho

SC13

Mercearia José Miguel
Medeiros Mendonça

296486127 Mercearia
São Pedro de
Nordestinho

SC14

Mini Rebelo 296486274 Mini Mercado
Santo António
de Nordestinho

SC16

Mercearia Dutra 296452165 Mercearia Algarvia SC17

Mini Sonho do Norte 296452132 Mercearia Algarvia SC18

Mini Mercado Girassol 296452455 Mini Mercado Algarvia

Cooperativa de Consumo
Nova Aurora Nordestense

296452192 Cooperativa Feteira Grande SC33

Mercearia Boa Gente 296452184 Mercearia Feteira Pequena

Cooperativa Agrícola Os
Camponeses

296452261 Cooperativa Achada SC28

Mercearia José Pacheco 296452521 Mercearia Achada SC26

Mini Mercado Os
Camponeses

296452261 Mercearia Achada SC39

Mercearia JorgeMoniz
Costa

296452487 Mercearia Achadinha SC21

Mercearia Medeiros 296452311 Mercearia Achadinha SC22

Mercearia Melo 296462164 Mercearia Salga SC24

Mercearia Girassol 296462139 Mercearia Salga SC63

Postos de Leite

Posto de Leite da Pedreira Posto de Leite Pedreira SC55

Posto de Leite da Vila de
Nordeste

Posto de Leite Vila de Nordeste SC56
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Posto de Leite da Fazenda Posto de Leite
Lomba da
Fazenda

SC54

Posto de Leite de São Pedro
de Nordestinho

Posto de Leite
São Pedro de
Nordestinho

SC61

Posto de Leite de Santo
António de Nordestinho

Posto de Leite
Santo António
de Nordestinho

SC60

Posto de Leite da Algarvia Posto de Leite Algarvia SC58

Posto de Leite de Santana Posto de Leite Feteira Pequena SC47

Posto de Leite da
Achadinha

Posto de Leite Achadinha SC52

Posto de Leite da Achada Posto de Leite Achada SC57

Posto de Leite da Salga Posto de Leite Salga SC50

Comercialização

Café Janus Café Pedreira

Café 7 Arcos 296488180 Café Vila de Nordeste SC3

O Forno 296488200 Snack bar Vila de Nordeste SC66

Snack bar Jarrinha 296488373 Snack bar Vila de Nordeste SC1

Café Esplanada 296488286 Restaurante Vila de Nordeste SC2

Restaurante Tronqueira 296488292 Restaurante Vila de Nordeste SC9

Pipas Bar 296486396 Pub
Lomba da
Fazenda

SC39

Energie Bar 296486156 Pub
Lomba da
Fazenda

SC44

Casa de Pasto Cardoso 296486138 Restaurante
Lomba da
Fazenda

SC37

Mercearia Manuel Eusébio
Cabral Mendonça

296486201 Mercearia
Santo António
de Nordestinho

SC15

Snack bar Pico da Vara 296486428 Snack bar
Santo António
de Nordestinho

Cervejaria Boa Gente 296452184 Café Feteira Pequena SC31

Café Pérola do Norte 296452181 Café Achada SC65

Café Restaurante Debbie
Correia Sousa

296452111 Restaurante Achada SC27

Amaral's Snack bar 296452151 Snack bar Achada SC19

Cervejaria Os Melos 296452477 Café Achadinha SC20

Café Tavares 296452311 Café Achadinha SC23

Café Priôlo Café Salga SC65

Café e Restaurante
Moagem

296462478 Café e Restaurante Salga SC25

Café Restaurante
Madrugada

296462526 Restaurante Salga SC49

Café Girassol 296462139 Café Salga

Produção de Alimentos

Produtor de mel 296488122 Produção de mel Vila de Nordeste SC53

Cooperativa Panificação 296486083 Padaria Lomba da SC34
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Alegria e Paz Fazenda

Associação Sol Nascente –
Girassol

296462500 Pastelaria e Culinária Salga SC51

CooperativaMãos de Fada 296462366 Padaria Salga SC4

ALOJAMENTO

Designação
Telefone
e/ou

Telemóvel
Categoria

Localidade
e/ou

Freguesia
Ref.ª

Armazenamento deMaterial de Socorro

Associação Humanitária de
bombeiros Voluntários de

Nordeste
296488111 Bombeiros Vila de Nordeste SD38

Edifícios de Alojamento de Emergência

Antiga Escola B/JI da
Pedreira

296488588 Escola (desactivada) Pedreira SD6

Salão Paroquial da Pedreira Salão paroquial Pedreira SD47

Escola Básica e Secundária
de Nordeste

296480140 Escola Vila de Nordeste SD4

Escola B/JI de Nordeste 296488388 Escola Vila de Nordeste SD5

Centro Municipal de
Actividades Culturais

296488444 Polivalente Vila de Nordeste SD39

Sede do Clube União
Desportivo de Nordeste

296488149 Polivalente Vila de Nordeste SD45

Antiga Escola B/JI da
Lomba da Cruz

296486058 Escola (desactivada) Lomba da Cruz SD28

Escola B/JI Prof. Manuel
Cabral deMelo

296486023 Escola
Lomba da
Fazenda

SD29

Centro Sociocultural de
Formação

296486697 Escola
Lomba da
Fazenda

SD30

Sede do Clube de Fazenda
Sport Clube

296486122 Polidesportivo
Lomba da
Fazenda

SD25

Edifício polivalente da
Lomba da Fazenda

296486060 Polivalente
Lomba da
Fazenda

SD23

Sede da Filarmónica
Imaculada Conceição

296486222 Polivalente
Lomba da
Fazenda

SD31

Escola B/JI de São Pedro de
Nordestinho

296486086 Escola
São Pedro de
Nordestinho

SD7

Escola Profissional de
Nordeste

296480030 Escola
São Pedro de
Nordestinho

SD8

Salão Paroquial de São
Pedro de Nordestinho

Salão paroquial
São Pedro de
Nordestinho

SD48

Antiga Escola B/JI de Santo
António de Nordestinho

296486100 Escola (desactivada)
Santo António
de Nordestinho

SD10

Junta de Freguesia de Santo
António de Nordestinho

296486275 Junta de Freguesia
Santo António
de Nordestinho

SD36

Sede do Clube Desportivo 296486142 Polidesportivo Santo António SD9
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de Santo António de
Nordestinho

de Nordestinho

Centro Cultural Padre
Manuel Raposo

Polivalente
Santo António
de Nordestinho

Escola B/JI de Algarvia 296452350 Escola Algarvia SD12

Polivalente de Algarvia Polivalente Algarvia SD11

Antiga Escola Básica da
Feteira Grande

296452410 Escola (desactivada) Feteira Grande SD20

Salão Paroquial da Feteira
Grande

Salão paroquial Feteira Grande SD19

Casa do Povo de Santana 296452401 Casa do Povo Feteira Pequena SD17

Escola Básica da Feteira
Pequena

296452310 Escola Feteira Pequena SD18

Junta de Freguesia de
Santana

296452155 Junta de Freguesia Feteira Pequena SD35

Casa do Povo de Achada 296452155 Casa do Povo Achada SD21

Centro Paroquial da Achada Centro paroquial Achada SD62

Escola B/JI António
Medeiros Francisco

296452312 Escola Achada SD16

Junta de Freguesia da
Achada

296452482 Junta de Freguesia Achada SD22

Salão Paroquial da Achada Salão paroquial Achada SD60

Escola B/JI Prof. Manuel
Francisco Correia

296452210 Escola Achadinha SD14

Junta de Freguesia da
Achadinha

296452950 Junta de Freguesia Achadinha SD34

Salão Paroquial da
Achadinha

296452950 Salão paroquial Achadinha SD13

Centro paroquial da
Achadinha

Salão paroquial Achadinha SD41

Escola B/JI Manuel Inácio
de Melo

296462333 Escola Salga SD15

Junta de Freguesia da
Achada

296462301 Junta de Freguesia Salga SD33

Salão Paroquial da Salga Salão paroquial Salga SD57

Edifício Polivalente da Salga Polivalente Salga

Locais de Acampamento de Emergência

Terreno agrícola particular Terreno Pedreira SD61

Campo de futebol da Vila
de Nordeste

Terreno Vila de Nordeste SD56

Terreno agrícola particular Terreno
Lomba da
Fazenda

SD55

Terreno agrícola particular Terreno
São Pedro de
Nordestinho

SD54

Campo de futebol de Santo
António de Nordestinho

Terreno
Santo António
de Nordestinho

SD53

Terreno agrícola particular Terreno Algarvia SD52

Terreno agrícola particular Terreno Feteira Pequena SD51
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Campo de futebol Terreno Achada SD50

Terreno agrícola particular Terreno Achadinha SD49

Terreno agrícola particular Terreno Salga SD58

Locais de Alojamento Corrente

Casa de Trabalho e
Protecção à Juventude

Feminina
296488448 Casa de Trabalho Vila de Nordeste SD43

Hospedaria São Jorge 296488337 Hospedaria Vila de Nordeste SD3

Estalagem dos Clérigos 296480100 Estalagem Vila de Nordeste SD2

Lar de Idosos de Nordeste 296480050 Lar Vila de Nordeste SD1

Apoio aos SemAbrigo 296488336 Lar Vila de Nordeste SD42

Parque de Campismo de
Nordeste

296488680 Parque de Campismo Vila de Nordeste SD26

Quinta das Queimadas 296488578 Turismo Ecológico Nordeste SD40

Casas da Madrinha 296983545 Turismo Rural Vila de Nordeste SD27

Moinho do Guilherme 296488337 Turismo Rural Vila de Nordeste SD37

Casa do Convento 296488203 Turismo Rural Vila de Nordeste SD44

Casas do Frade 962487001 Turismo Rural
Lomba da
Fazenda

SD24

Casa das Alfaias 296287958 Turismo Rural
Lomba da
Fazenda

SD32

Casa do Monte Alegre Alojamento Local
Santo António
de Nordestinho

Casa da Lazeira Turismo Rural
São Pedro de
Nordestinho

SAÚDE

Designação
Telefone
e/ou

Telemóvel
Categoria

Localidade
e/ou

Freguesia
Ref.ª

Unidades de Saúde

Centro de Saúde de
Nordeste

296488321 Centro de Saúde Vila de Nordeste SE2

Posto de Saúde

Posto de Saúde da Achada 296452232 Posto de Saúde Achada SE4

Privado

Centro Médico de Nordeste
– Edifício Santa Casa da

Misericórdia
296488050 Centro Médico Vila de Nordeste SE5

Clínica Dentária de
Nordeste

296488689 Dentista Vila de Nordeste SE6
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Farmácias

Farmácia da Misericórdia
de Nordeste

296488276 Farmácia Vila de Nordeste SE1

Farmácia da Misericórdia
de Nordeste – P. Achada

296452187 Farmácia Achada SE3

Dadores de Sangue

Valdemar Costa Pestana 918461034 Pessoa Achada

Luís Couto 296452429 Pessoa Algarvia

José Alberto Raposo Mota 296486026 Pessoa
Lomba da
Fazenda

António Fernando
Medeiros

296486329 Pessoa
Lomba da
Fazenda

João Oliveira Carreiro Pessoa
Lomba da
Fazenda

Ricardo Jorge Sousa 296486159 Pessoa
Lomba da
Fazenda

Cláudio Ernesto B. Botelho 296486698 Pessoa
Lomba da
Fazenda

Edemar Medeiros Costa Pessoa
Lomba da
Fazenda

José Rodrigues Pacheco 296486264 Pessoa
Lomba da
Fazenda

Maria de Fátima Furtado
Amaral

296486043 Pessoa
Lomba da
Fazenda

Domingos Vieira Correia 296486117 Pessoa
Lomba da
Fazenda

José Carlos Barbosa 296486311 Pessoa
Lomba da
Fazenda

Dinis Pimentel Ferreira 296486454 Pessoa
Lomba da
Fazenda

Dionísio da CostaMedeiros 296486158 Pessoa
Lomba da
Fazenda

Valdir Pacheco Raposo 296486603 Pessoa
Lomba da
Fazenda

Jorge Miguel Amaral 296486350 Pessoa
Lomba da
Fazenda

Maria de Fátima Silva 296486698 Pessoa
Lomba da
Fazenda

José Francisco Almeida 296488118 Pessoa Vila de Nordeste

Norberto Correia Medeiros 296488663 Pessoa Vila de Nordeste

António Melo A. C. Segura 962968017 Pessoa Vila de Nordeste

Daniel Fernandes Calhau 296488660 Pessoa Vila de Nordeste

João Paulo Bairos 296488212 Pessoa Vila de Nordeste

Octávio Manuel Melo
Soares

296452981 Pessoa Vila de Nordeste

António Borges Machado 965415540 Pessoa Vila de Nordeste

Carlos Manuel V. Dias 963820823 Pessoa Vila de Nordeste
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Miguel Jorge Raposo Pessoa Vila de Nordeste

Daniel Rodrigues Guerreiro 296488293 Pessoa Vila de Nordeste

Maria Eduarda Raposo
Melo

296488293 Pessoa Vila de Nordeste

Maria de Deus Costa
Vizinho

914794948 Pessoa Vila de Nordeste

Rui Daniel Ferreira Lima 296488518 Pessoa Vila de Nordeste

Nicolau do Couto Furtado Pessoa
Lomba da
Fazenda

Florentino de Almeida 919760506 Pessoa Lisboa

Transferência de Serviços

Pavilhão B da Escola Básica
Integrada de Nordeste

296488251 Pavilhão Vila de Nordeste SE7

INFRA ESTRUTURAS BÁSICAS

Designação
Telefone
e/ou

Telemóvel
Categoria

Localidade
e/ou

Freguesia
Ref.ª

Depósitos de Água (abastecimento à lavoura)

Depósito de Água dos
Lameiros

296480060
(CMNordeste)

Depósitos de água Achadinha SF53

Depósitos de Água (abastecimento público)

Depósito de água da Fajã
do Araújo

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Pedreira SF48

Depósito de água do
Cinzeiro

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Pedreira SF50

Depósito de água do
Arrebentão

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Pedreira SF51

Depósitos de água da
Nazaré

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Vila de Nordeste SF34

Depósito de água dos
Clérigos

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Vila de Nordeste SF35

Depósito de água de Lagos 296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Lomba da Cruz SF14

Depósito de água do Triato 296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Lomba da Cruz SF15

Depósitos de água do
Arraiado

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água
Lomba da
Fazenda

SF16

Depósitos de água do
Tabuleiro

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Assomada SF19

Depósito de água da
Canada do Mato

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água
São Pedro de
Nordestinho

SF17

Depósito de água do
Burguete

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água
São Pedro de
Nordestinho

SF18

Depósitos de água do
Espigão

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água
Santo António
de Nordestinho

SF20



Parte IV – Informação Complementar

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

142

Depósitos de água do Calvo 296480060
(CMNordeste)

Depósito de água
Santo António
de Nordestinho

SF21

Depósito de água da Rua
do Outeiro

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Algarvia SF8

Depósito de água da
Grotinha

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Algarvia SF9

Depósito de água da
Feteira Grande

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Feteira Grande SF10

Depósito de água da
Feteira Pequena

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Feteira Pequena SF40

Depósito de água da
Achada

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Achada SF11

Depósito de água da
Achadinha

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Achadinha SF12

Depósito de água dos
Cavacos

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Salga SF54

Depósito de água da Roça
Brava

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Salga SF58

Depósito de água do Salto
do Cavalo

296480060
(CMNordeste)

Depósito de água Salga SF13

Depósitos de Combustível (gás doméstico)

Mini Mercado Luís Rego 296488104 Mercearia Pedreira SF49

Dinis Arruda 296486194 Casa particular
Lomba da
Fazenda

SF32

Mercearia Soares 296486371 Mercearia
Lomba da
Fazenda

SF41

Mini Mercado Ernesto
Machado Neves & Filhos

Lda.
296486156 Mini Mercado

Lomba da
Fazenda

SF31

Mercearia Eliseu Andrade
Pimentel

296486184 Mercearia
São Pedro de
Nordestinho

SF2

Mercearia José Miguel
Medeiros Mendonça

296486127 Mereceria
São Pedro de
Nordestinho

SF3

Mercearia Manuel Eusébio
Cabral Mendonça

296486201 Mercearia
Santo António
de Nordestinho

SF4

Mini Rebelo 296486274 Mini Mercado
Santo António
de Nordestinho

SF5

Mercearia Dutra 296452165 Mercearia Algarvia SF6

Mini Sonho do Norte 296452132 Mini Mercado Algarvia SF7

Margarida Rebelo
Medeiros

296452402 Casa particular Feteira Grande SF28

Cooperativa de Consumo
Nova Aurora Nordestense

296452192 Mercearia Feteira Grande SF27

Cervejaria Nova Gente 296452184 Mercearia Feteira Pequena SF23

Mercearia Adolfo Correia
Duarte

296452319 Mercearia Feteira Pequena SF24

Café Pérola do Norte 296452192 Mercearia Achada SF25

Restaurante Debbie 296452111 Restaurante Achada SF26
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Depósitos de Combustível (gasolina e/ou gasóleo)

António M. Fernandes &
Filhos Lda.

296488253 Posto de Combustível Vila de Nordeste SF1

José de Simas Moniz &
Filhos Lda.

296480005 Posto de Combustível (privado) Vila de Nordeste SF45

BP Shop 296452966 Posto de Combustível Feteira Grande SF29

Construções Achadense 296452970 Posto de Combustível (privado) Achada SF22

Depósitos Gerais

José de Simas Moniz &
Filhos Lda.

296480005 Comércio Vila de Nordeste SF45

Parque deMáquinas da C.
M. Nordeste

296480060 Parque Vila de Nordeste SF55

Parque dos Serviços
Florestais

296480570 Parque Vila de Nordeste SF56

Armazéns de Rações e
Adubos da AASM

296486022 Armazém
Santo António
de Nordestinho

SF42

Serviços de
Desenvolvimento Agrário

296486232 Armazém
Santo António
de Nordestinho

SF46

Cooperativa Agrícola Os
Camponeses da Achada

C.R.L.
296452261 Cooperativa Achada SF44

Loja do Agricultor 296452211 Particular Achadinha

Geradores Eléctricos

Gerador fixo do Centro de
Saúde de Nordeste

296488321 Gerador Vila de Nordeste SF36

Gerador Fixo dos
Bombeiros Voluntários de

Nordeste
296480080 Gerador Fixo Vila de Nordeste SF37

Gerador Móvel dos
Bombeiros Voluntários de

Nordeste
296480080 Gerador Móvel Vila de Nordeste SF38

Gerador Sapador de
Bombeiros

296480080 Gerador na viatura Vila de Nordeste SF39

Gerador da C. M. de
Nordeste

296480060 Gerador Móvel Vila de Nordeste SF55

Geradores do Serviço
Florestal de Nordeste

296480570 2 Geradores Móveis, sendo um trifásico Vila de Nordeste

Lixeiras

Aterro Sanitário de
Nordeste

296480060 Aterro Sanitário
São Pedro de
Nordestinho

SF33

Oficina

António M. Fernandes &
Filhos Lda.

Oficina de reparação Vila de Nordeste

Oficina Centro Lomba 296486120 Oficina de reparação
Lomba da
Fazenda

SF30

Oficina Mecânica António
Jorge Melo Oliveira

296486268 Oficina de reparação
São Pedro de
Nordestinho

SF57
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Auto oficina Victor Picanço 966428403 Oficina de reparação
Santo António
de Nordestinho

Auto Feteira 296452300 Oficina de reparação mecânica Feteira Grande SF47

Construções Achadense 296452970 Oficina de reparação Achada SF22

ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA

Nascente Localidade e/ou Freguesia Cota (m)

Caudal

Litros/Segundo

Lomba 1 Pedreira 440 3 5

Lomba 2 Pedreira 510 3 7

Lomba 3 Pedreira 535 3 30

Lomba 4 Pedreira 537

Lomba 5 Pedreira 541

Lomba 6 Pedreira 440 3 40

Lomba 7 Pedreira 388 3 156

Lomba 8 Pedreira 390 3 18

Cinzeiro 1 Pedreira 400

Cinzeiro 2 Pedreira 400 5 300

Cancela/Penedo Pedreira 503 10 5

Fajã do Araújo Pedreira 140

Arrebentão Pedreira 305 3 26

Duas Águas 1 Vila de Nordeste 410 10 4

Duas Águas 2 Vila de Nordeste 412 10 41

Duas Águas 3 Vila de Nordeste 450 10 6

Duas Águas 4 Vila de Nordeste 432

Duas Águas 5 Vila de Nordeste 451 3 25

Anaio Vila de Nordeste 252

Ribeira da Ponte Vila de Nordeste 267

Fontanheiras 1 Lomba da Fazenda 408 3 25

Fontanheiras 2 Lomba da Fazenda 440 3 19

Fontanheiras 3 Lomba da Fazenda 427 3 300

Fontanheiras 4 Lomba da Fazenda 419 3 31

Gonçalves Lomba da Fazenda 260 3 8

Chã do Meio 1 Lomba da Fazenda 496 3 18

Chã do Meio 2 São Pedro de Nordestinho 498 3 26

Martins 1 São Pedro de Nordestinho 302 3 16

Martins 2 São Pedro de Nordestinho 303 3 21

Lagos São Pedro de Nordestinho 308 3 56

Maricas São Pedro de Nordestinho 300 3 11

Atalhada 1 Santo António de Nordestinho 438 5 7
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Atalhada 2 Santo António de Nordestinho 420 5 17

Atalhada 3 Santo António de Nordestinho 423 5 10

Atalhada 4 Santo António de Nordestinho 424

Cerrados 1 Santo António de Nordestinho 256 5 12

Cerrados 2 Santo António de Nordestinho 252 5 35

Caminho dos Cernos Santo António de Nordestinho 360 5 16

Espigão Tamujo 1 Algarvia 422 5 14

Curralinhos Algarvia 603 5 9

Graminho Algarvia 731

João Lopes Algarvia 740 5 43

Banda do Moinho Algarvia 345

Espigão grande Norte Santana 685 5 3

Anieiras Achada 700 10 0,9

Espigão Bravo 1 Achadinha 670 5 2

Espigão Bravo 2 Achadinha 670 5 2

Espigão Bravo 3 Achadinha 670 5 2

Espigão Bravo 4 Achadinha 670 5 2

Espigão Bravo 5 Achadinha 670 5 2

Espigão Bravo 6 Achadinha 670 5 2

Caudal das Pedras Achadinha 530 5 12

Lameiros Achadinha 660 10 6

Mão D'Água 1 Salga 490 5 2

Mão D'Água 2 Salga 440

Tristão Salga 480

Roça Brava Salga 443

Cavacos Salga 710 10 6

Tabela com as nascentes de abastecimento público de água no concelho de Nordeste
Fonte: Plano Municipal de Emergência, 2005

CONSTRUÇÃO CIVIL

Designação
Telefone
e/ou

Telemóvel
Categoria

Localidade
e/ou

Freguesia
Ref.ª

Equipamentos

José de Simas Moniz &
Filhos, Lda.

296480005 Empresa Vila de Nordeste SG2

Antecipe, Lda. 296488382 Empresa Vila de Nordeste SG14

Parque deMáquinas da C.
M. de Nordeste

296408060 Câmara Municipal Vila de Nordeste SG9

Construções e Carpintaria
Nordestense, Lda.

296488270 Empresa Vila de Nordeste SG1
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Sector de Construção e
Conservação de Nordeste

296488119 Serviço de Estradas Vila de Nordeste SG14

Serviço Florestal de
Nordeste

296488157 Serviços Florestais Vila de Nordeste SG8

Sário Miguel Raposo 916943972 Empresa
Santo António
de Nordestinho

Construções Achadense 296452970 Empresa Achada SG5

Produção de Materiais

Serviço Florestal de
Nordeste

296480570 Britagem Vila de Nordeste SG11

José de Simas Moniz &
Filhos, Lda.

296480005 Empresa Vila de Nordeste SG2

Carpintaria Nordestense,
Lda.

296488270 Carpintaria Vila de Nordeste SG1

Serraria José Dâmaso
Pimentel & Irmão, Lda.

296488153 Carpintaria Vila de Nordeste SG13

Carpintaria Aníbal Cabral
Teixeira

296486141 Carpintaria Lomba da Cruz SG29

Serraria Barbosa 296486260 Serragem Assomada SG6

Albano Vieira, Lda. 296452129 Fábrica de blocos Algarvia SG4

Venda de Materiais

Café Tavares 296452311 Café Achadinha SG18

José de Simas Moniz &
Filhos, Lda.

296480005 Comércio Vila de Nordeste SG7

José de Simas Moniz &
Filhos, Lda.

296480005 Indústria Vila de Nordeste SG2

António M. Fernandes &
Filhos, Lda.

296488253 Comércio Vila de Nordeste SG12

Parque Industrial de
Nordeste

Parque industrial Vila de Nordeste SG1

José de Simas Moniz &
Filhos, Lda.

296480005 Comércio
Lomba da
Fazenda

SG3

Alberto Rodrigues Cabral
de Melo

296486257 Comércio
Lomba da
Fazenda

SG17

Mini Mercado Ernesto
Machado Neves & Filhos,

Lda.
296486156 Mini Mercado

Construções Achadense 296452970 Emrpesa Achada SG5

TRANSPORTES

Designação
Telefone
e/ou

Telemóvel
Categoria

Localidade
e/ou

Freguesia
Ref.ª

Infra estruturas de Transporte

Praia do Lombo Gordo 296480060 Praia Lombo Gordo SH7
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Portinho de Nordeste Portinho Vila de Nordeste SH1

Calhau da Lomba da
Fazenda

Acesso Marítimo Fazenda SH3

Zona Balnear da Foz da
Ribeira do Guilherme

296480060 Acesso Marítimo Vila de Nordeste SH4

Calhau da Achada Acesso Marítimo Achada SH2

Calhau da Achadinha Acesso Marítimo Achadinha SH5

Calhau da Salga Acesso Marítimo Salga SH6

Meios especiais

José Carlos Medeiros
Correia

296488424 Camião Frigorífico Vila de Nordeste

Empresa Municipal
Nordeste Activo, EEM

296488364 Camião do Lixo Vila de Nordeste SH8

Bombeiros Voluntários de
Nordeste

296488111 Transporte de Água Vila de Nordeste SH12

Centro de Saúde de
Nordeste

296488321 Transporte Interno Vila de Nordeste SH13

Meios Terrestres

João Franco Pimentel 296488221 Táxi Pedreira

António Medeiros Cabral 296488183 Táxi Pedreira

José Francisco Cabral de
Melo

Táxi Pedreira

António Mota Costa 296488617 Táxi Pedreira

Caetano e Raposo Pereira 296304260 Camionetas Vila de Nordeste SH19

José de Simas Moniz &
Filhos Lda.

296480005 Comércio e maquinaria Vila de Nordeste SH16

Câmara Municipal de
Nordeste

296480060 Maquinaria Vila de Nordeste SH8

Serviço Florestal de
Nordeste

296488157 Maquinaria Vila de Nordeste SH9

Direcção Regional das
Estradas 3ª Secção

296488119 Serviço de Estradas Vila de Nordeste SH15

Dinis Raposo deMedeiros 296488439 Táxi Vila de Nordeste

Praça de Táxis de Nordeste 296488183 Vila de Nordeste SH11

Liberto Manuel M. Raposo 296486490 Camião Fazenda

Gilberto Cabral Pacheco 296488199 Táxi Fazenda

José Carlos Amaral 296486180 Tractor Fazenda

António Jorge Melo
Oliveira

296486268 Táxi
São Pedro de
Nordestinho

Alcides Pacheco 296486287 Táxi
Santo António
de Nordestinho

Herculano Cabral Dutra 296452165 Camião Algarvia

José Manuel Martins Couto 296452121 Táxi Algarvia

Cooperativa de Consumo
Nova Aurora Nordeste

296452192 Feteira Grande SH18

Jeremias Carreiro Lázaro 296452162 Táxi Feteira Pequena
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Cooperativa Agrícola Os
Camponeses Achada C.R.L.

296452261 Achada SH17

Fernando Franco 296452160 Táxi Achada

Luís Amaral Mendonça 296452471 Táxi Achadinha

Gil 296452144 Táxi Achadinha

José Jorge Melo
296462187/
916101726

Táxi Salga

TELECOMUNICAÇÕES

Designação
Telefone
e/ou

Telemóvel
Categoria

Localidade
e/ou

Freguesia
Ref.ª

Feixes Hertzianos Alternativos

PT Comunicações 296500100 Correios Pedreira SI1

GPS Fixo

Universidade dos Açores
(Departamento de

Geociências)
296205190 GPS Vila de Nordeste SI7

Redes Móveis

Grupo P.T. –
Telecomunicações Móveis

Nacionais SA
217914400 TMN Pedreira SI1

Vodafone Telecel –
Comunicações Pessoais SA

296202522 VODAFONE Pedreira SI1

Grupo P.T. –
Telecomunicações Móveis

Nacionais SA
217914400 TMN Vila de Nordeste SI8

Vodafone Telecel –
Comunicações Pessoais SA

296202522 VODAFONE Vila de Nordeste SI2

Grupo P.T. –
Telecomunicações Móveis

Nacionais SA
217914400 TMN

Santo António
de Nordestinho

SI3

Vodafone Telecel –
Comunicações Pessoais SA

296202522 VODAFONE
Santo António
de Nordestinho

SI3

Grupo P.T. –
Telecomunicações Móveis

Nacionais SA
217914400 TMN Salga SI4

Vodafone Telecel –
Comunicações Pessoais SA

296202522 VODAFONE Salga SI4

Retransmissão das Ondas da RDP

Rádio Difusão Portuguesa
SA

296201100 Rádio Pedreira SI1

Rádio Difusão Portuguesa
SA

296201100 Rádio Algarvia SI5

Rádio Difusão Portuguesa
SA

296201100 Rádio Lomba da Cruz SI6
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Retransmissão das Ondas da RTP

P.T. Comunicações 296500100 Rádio Televisão Portuguesa Pedreira SI1

Câmara Municipal de
Nordeste

296480060 Câmara
Santo António
de Nordestinho

SI17

Transmissão de Ondas de Rádio

Câmara Municipal de
Nordeste

296480060 Câmara Pedreira SI10

P.S.P. 296488110 Forças de Segurança Pedreira SI12

Serviço Regional de
Protecção Civil e Bombeiros

dos Açores
295401400 Protecção Civil e Bombeiros Pedreira SI16

Serviço Florestal de
Nordeste

296480570 Serviços Florestais Pedreira SI13

Câmara Municipal de
Nordeste

296480060 Câmara Vila de Nordeste SI9

P.S.P. 296488110 Forças de Segurança Vila de Nordeste SI11

Serviço Regional de
Protecção Civil e Bombeiros

dos Açores
295401400 Protecção Civil e Bombeiros Vila de Nordeste SI15

Serviço Florestal de
Nordeste

296488157 Serviços Florestais Vila de Nordeste SI14

Câmara Municipal de
Nordeste

296480060 Câmara Algarvia SI5

Associação dos
Radioamadores dos Açores

296653150 Rádio Amadores Ponta Delgada

DIVERSOS

Designação
Telefone
e/ou

Telemóvel
Categoria

Localidade
e/ou

Freguesia
Ref.ª

Campo de Jogos

Campo de Jogos de
Pedreira

Campo de Jogos de 5 Pedreira SJ3

Campo de Jogos de Vila de
Nordeste

Campo de Jogos de 5 Vila de Nordeste

Campo de Jogos Municipal Campo de Jogos de 11 Vila de Nordeste

Campo de Jogos de Lomba
da Fazenda

Campo de Jogos de 5 Fazenda

Campo de Jogos de São
Pedro de Nordestinho

Campo de Jogos de 5
São Pedro de
Nordestinho

SJ4

Campo de Jogos de Santo
António de Nordestinho

Campo de Jogos de 5
Santo António
de Nordestinho

SJ6

Campo de Jogos de Algarvia Campo de Jogos de 5 Algarvia SJ7

Campo de Jogos de Feteira
Pequena

Campo de Jogos de 5 Feteira Pequena SJ11
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Campo de Jogos de Achada Campo de Jogos de 5 Achada SJ10

Campo de Jogos de
Achadinha

Campo de Jogos de 5 Achadinha SJ8

Campo de Jogos de Salga Campo de Jogos de 5 Salga SJ23

Cemitério

Cemitério de Pedreira Cemitério Pedreira SJ14

Cemitério de Vila de
Nordeste

Cemitério Vila de Nordeste SJ16

Cemitério de Lomba da
Fazenda

Cemitério Fazenda SJ15

Cemitério de São Pedro de
Nordestinho

Cemitério
São Pedro de
Nordestinho

SJ17

Cemitério de Santo António
de Nordestinho

Cemitério
Santo António
de Nordestinho

SJ18

Cemitério de Algarvia Cemitério Algarvia SJ19

Cemitério de Santana Cemitério Feteira Pequena SJ20

Cemitério de Achada Cemitério Achada SJ21

Cemitério de Achadinha Cemitério Achadinha SJ22

Cemitério de Salga Cemitério Salga SJ13

Heliportos de Emergência

Terreno Agrícola Particular Terreno Pedreira SJ26

Terreno Agrícola Particular 296480060 Terreno Vila de Nordeste SJ2

Terreno Agrícola Particular 296486060 Terreno Fazenda SJ12

Aterro Sanitário do
Nordeste

Aterro Sanitário
São Pedro de
Nordestinho

SJ30

Terreno Agrícola Particular 296488142 Terreno
Santo António
de Nordestinho

SJ5

Antigo Campo de Futebol
de Algarvia

Terreno Algarvia SJ31

Terreno Agrícola Particular Terreno Feteira Pequena SJ29

Terreno Agrícola Particular Terreno Achada SJ28

Antigo Campo de Futebol Terreno Achadinha SJ9

Terreno Agrícola Particular Terreno Salga SJ27

Outros Edifícios

Antigo Matadouro
Municipal

Matadouro Vila de Nordeste SJ24

Posto de Turismo de
Nordeste

296480060 Turismo Vila de Nordeste SJ25

Funerárias

Agência Funerária
Nordestense

296488235 Funerária Vila de Nordeste SJ1
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2. LISTA DE CONTACTOS

COMUNICAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Entidade: Presidente da CMN Nome: José Carlos Barbosa Carreiro / 919534301 /
296480064 / presidente@cmnordeste.pt

Substituto: Vice Presidente da CMN Nome: Rogério Cabral de Frias / 917590712 /
296480067 / vicepresidente@cmnordeste.pt

SOCORRO E SALVAMENTO (Bombeiros Voluntários)

Entidade: Comandante dos Bombeiros Voluntários Nome: Manuel Medeiros Paiva /
91692031 / 296488111

Substituto: Segundo Comandante (Chefe) Nome: José António Franco Pacheco /
915873374 / 296488111

MANUTENÇÃO DA ORDEMPÚBLICA (PSP)

Entidade: Comandante Esquadra PSP Nome: Fernando dos Santos Magalhães Basto /
966120932 / 296480112

Substituto: Adjunto do Comandante da Esquadra Nome: Jorge Martins Mendonça /
966502763 / 296488112

GRUPO DE SAÚDE

Entidade: Delegado de Saúde Concelhio Nome: Dr. Jorge Morgado e à data sem
director / 916342350 ou 910539365 / 296480090

Substituto: Delegado de Saúde substituto Nome: Dr. Alberto Neves / 917369159 ou
910539366 / 296480090

GRUPO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Entidade: Vereador a tempo inteiro Nome: Rogério Cabral de Frias / 917590712 /
296480067 / vicepresidente@cmnordeste.pt

Substituto: Chefe de Divisão Serviço Florestal Nome: Elsa Silva/ 296480570 / Fax:
296488633 / Telemóvel: 926890022

GRUPO DE ABRIGOS E BEM ESTAR

Entidade: Serviço de Acção Social do Nordeste Nome: Carlos Espinheira / 296488228

Substituto: Santa Casa da Misericórdia Nordeste Nome: Eduardo Medeiros /
296488157

ORGANISMOS DE APOIO

Serviço Municipal de Protecção Civil
José Carlos Barbosa Carreiro

Praça da República, 9630 141 Vila de Nordeste

Serviço Regional de Protecção Civil e
Bombeiros dos Açores

Vale de Linhares, São Bento
9701 854 Angra do Heroísmo

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia
e Equipamentos

Largo do Colégio, 4
9500 Ponta Delgada
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Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

Rua Cônsul Dabney Colónia Alemã
Apartado 140

9900 014 HORTA

Sector de Conservação e Construção de
Nordeste (Serviço de Estradas)

Estrada Regional da Tronqueira (Poceirão)
9600 Vila de Nordeste

Serviço Florestal de Nordeste
Rua do Poceirão

9630 171 Vila de Nordeste

Empresa Municipal Nordeste Activo
Rua D. Maria do Rosário
9630 Vila de Nordeste

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste
Rua dos Clérigos, 2

9630 Vila de Nordeste

Serviço de Acção Social de Nordeste
Rua António Alves deOliveira, 14 A

9630–147 Nordeste

CTT de Nordeste
Rua António Alves de Oliveira,1

9630 998 Nordeste

EDA de Nordeste Rua de São Jorge – Vila de Nordeste

Portugal Telecom (PT)
Praça Vasco da Gama

9500 903 Ponta Delgada

Escola Básica Integrada e Secundária de
Nordeste

Rua do Rosário
9600 Vila de Nordeste

Escola Profissional de Nordeste
Estrada Regional, n.º 4, São Pedro de Nordestinho

9600 Nordeste

Ju
nt
as

de
Fr
eg

ue
si
a

Nordeste
Luís Jorge Borges Fernandes

Estrada Regional, s/n
9630 161 Vila de Nordeste

Lomba da Fazenda
António Miguel Borges Soares

Estrada Regional – Largo da Igreja
9630 103 Lomba da Fazenda

São Pedro de Nordestinho
Ernesto Mota Ferreira

Rua Padre Dinis da Luz, n.º23
9630 247 São Pedro de Nordestinho

Santo António de Nordestinho
Carlos Alberto de Sousa Matos

Estrada Regional, s/n
9630 230 Santo António de Nordestinho

Algarvia
Herculano Cabral Dutra

Rua D. David Dias Pimentel (Algarvia)
9630 221 Nordestinho

Santana
Franco José Furtado Andrade

Rua da Igreja, s/n, Feteira Pequena
9630 307 Santana – Nordeste

Achada
Paulo Manuel Medeiros Franco

Rua do Vigário, s/n
9630 019 Achada

Achadinha
Armando Correia Vicente
Rua da Mangana, s/n
9630 049 Achadinha

Salga
Luís Carlos de Melo Sabino

Rua Direita
9630 282 Salga
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Pa
ró

qu
ia
s

Pedreira (N. S. Luz) Rua da Igreja

Vila de Nordeste (São Jorge) Praça da República

Lomba da Fazenda (N. S. Imaculada Conceição) Estrada Regional (Conceição)

São Pedro de Nordestinho Rua das Escolas

Santo António de Nordestinho Rua da Vila Nova

Algarvia (N. S. Amparo) Rua D. David Dias Pimentel

Santana Rua da Igreja, Feteira Pequena

Achada (N. S. Anunciação) Rua da Igreja

Achadinha (N. S. Rosário) Rua Direita

Salga (São José) Largo da Igreja

C
o
rp
o
N
ac

io
na

ld
e

Es
cu

ta
s

Agrupamento 720 (Nordeste) Estrada Regional da Tronqueira (Poceirão)

Agrupamento 968 (Lomba da Fazenda)
Rua Dinis José da Silva
Lomba da Fazenda

Agrupamento 1300 (Pedreira)
Edifício da Antiga Escola Primária, Estrada Regional

– Pedreira

Agrupamento 1342 (Santo António de
Nordestinho)

Edifício da Antiga Escola Primária, Estrada Regional
– Santo António de Nordestinho

C
as

as
do

Po
vo

Lomba da Fazenda
Estrada Regional, 2 A

9630 103 Lomba da Fazenda

Santo António de Nordestinho
Estrada Regional, Santo António de Nordestinho

9630 230 Nordestinho

Santana
Rua do Engenho, Feteira Pequena

9630 Santana, Nordeste

Achada
Rua do Vigário
9630 Achada

Achadinha
Rua do Ramal, Achadinha

9630 Nordeste

Salga
Rua Direita, Edifício da Junta de Freguesia

9630 282 Salga

C
o
m
un

ic
aç

ão
So

ci
al

918698626 Rádio Clube de Nordeste (Carlos Medeiros) Vila de Nordeste

296202700 RTP Açores Ponta Delgada

296201100 RDP Ponta Delgada

296201910 Rádio Atlântida Ponta Delgada

296202800 Açoriano Oriental Ponta Delgada

296201060 Correio dos Açores Ponta Delgada

Associação de Radioamadores dos Açores
Rua da Boa Nova, 35
9500 Ponta Delgada

Serviços de Transporte Rodoviário de
Passageiros (Caetano Raposo e Pereira)

Senhora da Rosa, Fajã de Baixo
9500 Ponta Delgada

Lions Clube de Nordeste Rua António Alves de Oliveira

Clube Naval do Nordeste Rua António Alves de Oliveira
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3. MODELOS DE RELATÓRIOS E REQUISIÇÕES

Os relatórios têm por objectivo permitir aos órgãos de conduta e coordenação operacional avaliar a
situação e a sua evolução em caso de acidente grave ou catástrofe, dando lhes assim capacidade de
intervenção para o mais rapidamente possível se controlar a situação e minimizar os seus efeitos.

Modelo de relatório – ANPC
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MODELO DE RELATÓRIOS E REQUISIÇÕES (esquema para relatórios de situação)
1 Tipo/Natureza da ocorrência
2 Data/Hora da ocorrência
3 Área/Local/Zona de ocorrência
4 Concelho/Localidade abrangida
5 Condições da ocorrência (magnitude, radioactividade, etc.)
6 Condições meteorológicas actuais e previstas
7 Número estimado de vítimas

a) Mortos
b) Feridos graves
c) Feridos ligeiros
d) Desalojados
e) Desaparecidos
f) Evacuados

8 Danos em edifícios (ligeiros, graves, destruídos)
a) Habitações
b) Centro de saúde
c) Escolas
d) Públicos
e) Edifícios de turismo (estalagens, residenciais, etc)

9 Danos em vias de comunicação
a) Rodoviárias
b) Portuárias

10 Danos emmeios de transporte
a) Públicos
b) Terrestres
c) Marítimos

11 Disponibilidades
a) Heliportos
b) Cais de embarque
c) Central de camionagem

12 Disponibilidade de infra estruturas
a) Rede eléctrica
b) Rede de água
c) Rede de saneamento

13 Disponibilidade em transmissões
a) Rede telefónica fixa
b) Rede telefónica móvel
c) Rede Rádio PSP
d) Rede Rádio Protecção Civil
e) Outras redes

14 Necessidades
a) Evacuação médica
b) Assistência médica
c) Hospitais, postos de socorro e de triagem
d) Alimentação e água
e) Abrigos ou alojamentos
f) Vestuário
g) Meios de transporte
h) Combustíveis
i) Equipamentos especiais
j) Viaturas especiais
k) Equipamentos e materiais diversos
l) Equipamentos de telecomunicações



Parte IV – Informação Complementar

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

156

15 Forças empenhadas e disponíveis
16 Outros danos
17 Outras necessidades
18 Comentários finais
19 Identificação do responsável e grupo data/hora.

MODELO DE REQUISIÇÕES

Câmara Municipal de Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil

Câmara Municipal de Nordeste – Serviço Municipal de Protecção Civil
Praça da República, 9630 141 Vila de Nordeste
Telef: 296480060, Fax: 296488519, Email: geral@cmnordeste.pt

Requisição N.º ____/_________, de ____/____/________

Quantidade Artigos/Meio Entidade que
solicita

Entidade que
fornece

Assinatura do
responsável pela

requisição

Autorização do Presidente da Câmara Municipal de Nordeste

_________________________

José Carlos Barbosa Carreiro

4. MODELOS DE COMUNICADOS

Prevendo se a divulgação pública de avisos e medidas de autoprotecção, directamente à população
ou através dos órgãos de comunicação social, a acção desenrolar se á quer na fase de pré
emergência, segundo a divulgação de comunicados ou folhetos destinados a sensibilizar a população
para a adopção de uma cultura de prevenção e auto protecção, quer na fase de emergência através
de informações sobre o evoluir da situação e respectivas medidas a adoptar.



Parte IV – Informação Complementar

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil Julho/2010

157

Câmara Municipal de Nordeste

Serviço Municipal de Protecção Civil

Câmara Municipal de Nordeste – Serviço Municipal de Protecção Civil
Praça da República, 9630 141 Vila de Nordeste

Telef: 296480060, Fax: 296488519, Email: geral@cmnordeste.pt

Informação/Comunicado n.º ____/_________, de ____/____/________

Assunto:

O Presidente da Câmara Municipal de Nordeste

_________________________

José Carlos Barbosa Carreiro

5. LISTA DE CONTROLO DE ACTUALIZAÇÕES DO PLANO

Procede se à identificação, de forma expedita para quem a consulta, das alterações que foram
introduzidas no plano:

Data Assuntos Responsável Páginas
Substituídas

por
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6. LISTA DE REGISTO DE EXERCÍCIOS DO PLANO

Tendo como intuito testar a operacionalidade dos planos, manter a prontidão e assegurar a eficiência
de todos os agentes de protecção civil e garantir a manutenção da eficácia do plano e das
organizações intervenientes. A salientar que, excepto se disposto em contrário em legislação sectorial
específica, os planos de emergência devem ser objecto de exercícios pelo menos bienalmente.

Data Nome/Tipo de exercício
Entidades e
organismos
participantes

Responsável Obs.
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7. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PLANO

Sendo que existe uma preferência na distribuição dos planos de emergência em formato digital,
reporta se como assegurada a distribuição do mesmo para as seguintes entidades:

Comissão Municipal de Protecção Civil

Serviço Municipal de Protecção Civil
Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamento
Juntas de Freguesia do Concelho:
o Nordeste
o Lomba da Fazenda
o São Pedro de Nordestinho
o Santo António de Nordestinho
o Algarvia
o Santana
o Achada
o Achadinha
o Salga
Centro de Saúde do Nordeste

Polícia de Segurança Pública de Nordeste (PSP)
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste

Forças Armadas (Comando Operacional dos Açores)
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

Serviço Florestal do Nordeste
Empresa Municipal Nordeste Activo

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste
Serviço de Acção Social do Nordeste (Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade
Social)
Corpo Nacional de Escutas: Agrupamento 720 (Nordeste), Agrupamento 968 (Lomba da
Fazenda), Agrupamento 1300 (Pedreira), Agrupamento 1342 (Santo António de
Nordestinho)
Associação de Radioamadores dos Açores

Escola Básica Integrada do Nordeste
Portugal Telecom (PT)

Electricidade dos Açores (EDA)
Correios de Portugal (CTT)

Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (Caetano Raposo e Pereira)
Lions Clube de Nordeste

Clube Naval do Nordeste

Garantiu se ainda a disponibilização pública das componentes não reservadas do plano no site da
Câmara Municipal de Nordeste.

8. LEGISLAÇÃO

O presente capítulo referencia a listagem dos diplomas legais relevantes para a realização do plano,
proporcionando em simultâneo a obtenção de informação complementar. Assim, procede se a uma
exposição organizada sectorialmente, apresentada por ordem cronológica com a devida
identificação.
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LEGISLAÇÃO ESTRUTURANTE

Decreto Lei nº 112/2008, de 1 de Julho Conta de Emergência;
Portaria nº 302/2008, de 18 de Abril Normas de funcionamento da Comissão Nacional de
Protecção Civil;
Decreto Lei nº 56/2008, de 26 de Março Comissão Nacional de Protecção Civil;
Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro Define o enquadramento institucional e operacional
da protecção civil no âmbito municipal, estabelece a organização dos serviços municipais
de protecção civil e determina as competências do comando operacional municipal;

Decreto Lei nº 134/2006, de 25 de Julho Cria o Sistema Integrado de Operações de
Protecção e Socorro (SIOPS);

Lei nº 27/2006, de 3 de Julho Lei de Bases de Protecção Civil.

LEGISLAÇÃO ORGÂNICA

Portaria nº 333/2007, de 30 de Março Fixa o número de unidades orgânicas flexíveis da
Autoridade Nacional de Protecção Civil;
Portaria nº 338/2007, de 30 de Março Estabelece a estrutura nuclear da Autoridade
Nacional de Protecção Civil e as competências das respectivas unidades orgânicas;
Decreto Lei nº 75/2007, de 29 de Março Aprova a orgânica da Autoridade Nacional de
protecção Civil;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º5 A/2002, de 11 de
Janeiro Estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de
funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias;

Decreto Legislativo Regional nº 7/99/A, de 19 de Março – Lei Orgânica do Serviço Regional
de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores;
Decreto Lei n.º 363/88, de 14 de Outubro Disciplina a concessão de auxílio financeiro do
Estado às Autarquias Locais;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/85, de 17 de Abril Determina que os serviços
de Estado, bem como as empresas públicas e as concessionárias de serviços públicos, no
âmbito da respectiva concessão, prestem às autarquias locais toda a colaboração na
organização e funcionamento do Serviço Municipal de Protecção Civil.

LEGISLAÇÃO TÉCNICO/OPERACIONAL

Resolução da Comissão Nacional de Protecção Civil nº 25/2008, de 18 de Julho Directiva
relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de
emergência de protecção civil;

Decreto Legislativo Regional nº 13/99/A, de 15 de Abril – Centros operacionais de
emergência de protecção civil da Região Autónoma dos Açores;

9. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia consultada na elaboração da Revisão do Plano Municipal de Emergência:

FORJAZ, Victor Hugo; AMARAL, Paulo Maciel – “Plano Municipal de Emergência do
Concelho do Nordeste”. Nordeste; 2005.

AVELAR, A V – “Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Angra do Heroísmo”.
Ilha Terceira; 2008.

“Plano Municipal de Emergência de Guimarães”. Guimarães; 2010.
Quaternaire Portugal – “Revisão do Plano Director Municipal do Nordeste 1ª Fase:
Avaliação e Diagnóstico”. 2009.
Autoridade Nacional de Protecção Civil – “Compilação Legislativa Protecção Civil”, 2ª
Edição (revista e aumentada). Setembro; 2009.
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Autoridade Nacional de Protecção Civil – “Cadernos Técnicos PROCIV #3: Manual de apoio
à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Protecção Civil”. Setembro;
2008.
Autoridade Nacional de Protecção Civil – “Cadernos Técnicos PROCIV #9: Guia para a
Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Protecção
Civil”. Setembro; 2009.

Autoridade Nacional de Protecção Civil – “Directiva Operacional Nacional nº1 DIOPS”.
Janeiro; 2010.

Sítios Online:
http://www.cvarg.azores.gov.pt/ – CIVISA

http://www.prociv.pt/ – ANPC
http://www.meteo.pt/ – Instituto de Meteorologia

10. GLOSSÁRIO

Remete se o esclarecimento dos principais conceitos técnicos usados, para o glossário de Protecção
Civil, aprovado pela Comissão Nacional de Protecção Civil e publicado no sítio da internet da ANPC:
http://www.prociv.pt/GLOSSARIO/Documents/GLOSSARIO 31_Mar_09.pdf.

No que diz respeito à aplicação ao longo deste documento, de determinados acrónimos e siglas,
adiante se expõem as suas respectivas designações:

LISTA ACRÓNIMOS E SIGLAS

AHBVN – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste
ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil

CCO – Centro de Coordenação Operacional
CCOD – Centro de Coordenação Operacional Distrital

CCON – Centro de Coordenação Operacional Nacional
CIVISA – Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores

CMN – Câmara Municipal do Nordeste
CMPC – Comissão Municipal de Protecção Civil

CNPC – Comissão Nacional de Protecção Civil
CNOS – Comando Nacional de Operações de Socorro

CPX Exercício de Posto de Comando
COM – Comandante Operacional Municipal

DIOPS – Dispositivo Integrado das Operações de Protecção e Socorro
DL – Decreto Lei
DLR – Decreto Legislativo Regional

DRR – Decreto Regulamentar Regional
FA – Forças Armadas

IGT – Instrumentos de Gestão Territorial
LivEx – Exercício de Ordem Operacional

PDM – Plano Director Municipal
PMEN – Plano Municipal de Emergência do Nordeste

PMOT – Plano Municipal de Ordenamento do Território
PSP – Policia de Segurança Pública

SIOPS – Sistema Integrado de Operações de Protecção de Socorro
SMPC – Serviço Municipal de Protecção Civil

SRPCBA – Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores.
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LISTA DE ANEXOS

ANEXO I: RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO E COMENTÁRIOS PROFERIDOS

NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA

ANEXO II: REGULAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL E DA COMISSÃO

MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

ANEXO III: RELATÓRIOS DAS CATÁSTROFES OCORRIDAS NO CONCELHO

DE NORDESTE

a) RELATÓRIO DAS CALAMIDADES DE 13 NOVEMBRO 2006

b) RELATÓRIO DOS ESTRAGOS DE 29 JANEIRO 2008

c) RELATÓRIO DOS ESTRAGOS DE 01MAR 2010


