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1. INTRODUÇÃO 

As Administrações Públicas são responsáveis por tomar decisões e implementar medidas para 

restaurar a normalidade após uma situação de catástrofe ou grande emergência, na qual 

ocorrem danos pessoais e materiais e cujas consequências não permitem o funcionamento 

normal da sociedade. . 

A fim de facilitar os procedimentos de declaração de danos ao cidadão e alcançar a máxima 

eficiência dos mecanismos de recuperação, é necessária a coordenação nos processos e a 

unificação das ações, devido à grande diversidade de administrações envolvidas no âmbito 

territorial do PTET. 

2. OBJETIVO, ÂMBITO E CARÁTER 

2.1. Objetivo 

O objetivo deste documento é estabelecer as ações e organizar a gestão do retorno à 

normalidade após uma situação de emergência, que teve consequências nas necessidades 

básicas da sociedade, infraestruturas e Serviços Básicos (água, eletricidade ...) e que exige a 

adoção de medidas coordenadas pelas administrações públicas. 

2.2. Âmbito 

O âmbito de ação deste procedimento é a área geográfica que compreende a área ARIEM que é 

objeto do PTET, que abrange um território transfronteiriço binacional Espanha-Portugal com a 

seguinte distribuição territorial: 

• Na Comunidade Autónoma da Galiza (duas províncias): 

• Província de Ourense: termos municipais de: A Gudiña, A Mesquita, A Veiga, Baltar, 

Bande, Calvos de Randín, Cualedro, Entrimo, Laza, Lobeira, Lobios, Monterrei, 

Muiños, Oímbra, Los Blancos, Padrenda, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de 

Veiga, Riós, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Verín, Viana do Bolo, Vilar do Bairro, 

Vilar de Santos, Vilardevós e Xinzo de Limia. 

• Província de Pontevedra: termos municipais de: A Guarda, Arbo, As Neves, Crecente, 

O Porriño, O Rosal, Oia, Salvaterra de Minho, Tomiño e Tui. 

• Na Comunidade Autónoma de Castela e Leão (duas províncias): 

• Província de Salamanca: termos municipais de: Ahigal dos Aceiteros, Alameda de 

Gardón, La Almedilla, Albergue de Argañán, Aldadávila de Ribera, Aldea del Obispo, 

Barreuecopardo, La Bouza, Casa de Flores, Castillejo e Martín Viejo, Espeja , a 

Fregueneda, Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, Hinojosa de Duero, Masueco, 

Mieza, Navasfrías, El Payo, Pereña de la Ribera, Porto Seguro, San Felice de Gallegos, 

Saucelle, Sobradillo, Vilvestre, Villar de Cervo e Villarino de los Aires. 

• Província de Zamora: termos municipais de: Alcañices, Bermillo de Sayago, Fariza, 

Fermoselle, Figueruela de Arriba, Fonfría, Hermisende, Lubián, Manzanal de Arriba, 

Pedralba da Pradaria, Pías, Pino del Oro, Porto de Sanabira, Puebla de Sanabria, 

rabanete de Aliste, Requejo, Torregamones, Trabazos, Villar del Buey e Villardiegua 

de la Ribera. 
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• Em Portugal: 5 Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) III: 

• Região Norte de Portugal, concretamente as NUTS III de Alto Trás-os-Montes, Douro, 

Minho-Lima e Cávado. Com os municípios de: Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova 

de Cerveira, Valença, Monção, Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte 

de Lima, Paredes de Coura, Terras de Bouro, Amares, Vieira do Minho, Montalegre, 

Chaves, Vinhais, Bragança, Vimioso, Mirando do Douro, Mogadouro e Freixo de 

Espada à Cinta. 

• Região Centro de Portugal, concretamente a NUT III Beiras e Serra da Estrela. Com os 

os municípios de: Sabugal, Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo. 

2.3. Caráter 

Esse procedimento de atuação complementa o próprio PTET e a restante planificação específica 

contra riscos, portanto, tendo caráter horizontal, será ativado como complemento a outro plano 

de proteção civil para regular especificamente esta fase da emergência e não de forma 

independente. 

3. ATUAÇÕES PRINCIPAIS 

3.1. Serviços básicos essenciais. Definição 

O transporte, comunicações, eletricidade, abastecimento de água são serviços essenciais para o 

desenvolvimento de uma vida digna na sociedade atual e são fornecidos pelas administrações 

públicas e empresas privadas, e todos os cidadãos têm o direito a recebê-los em condições de 

qualidade independentemente do seu local de residência. 

3.2. Atuações 

Para o retorno à normalidade, serão levadas em consideração as seguintes ações: 

• Restabelecimento do funcionamento dos Serviços Básicos e reposição da infraestrutura 

associada ao seu fornecimento. 

• Recuperação de edifícios e infraestrutura danificados. 

• Restauração das condições de habitabilidade da população afetada. 

• Atendimento das necessidades básicas da população (alojamento e alimentação) até a 

obtenção de soluções definitivas e a recuperação da normalidade. 

• As outras situações decorrentes da emergência que afetam gravemente o 

desenvolvimento de atividades de cidadania que sejam determinadas pelo diretor do 

procedimento. 

Para estabelecer prioridades no fornecimento, devem ser estabelecidos procedimentos de ação 

conjunta em situações de emergência e pós-emergência com os principais provedores de 

serviços essenciais através de acordos. 

Esses acordos também estabelecerão os protocolos para a troca de informações dos centros de 

gestão de incidentes dos referidos provedores com os correspondentes Centros de Atendimento 

de Emergências. 
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3.1. Classificação das medidas a adotar 

3.1.1.  Medidas de ação imediata 

Estas ações são realizadas no primeiro momento da emergência e, devido à sua natureza 

urgente e / ou não especializada, não requerem a aprovação de nenhum plano específico para 

o início das tarefas. 

As tarefas de limpeza, detritos, limpeza de estradas (detentores das estradas), objetos que 

geram perigo, localização de pessoas desaparecidas ... estão incluídas nestas ações imediatas. 

Nas ações de busca e resgate após um colapso, trabalhos temporários de escoramento de 

emergência são incluídos neste grupo. 

3.1.1. Medidas de ação provisória 

Estas medidas devem ser adotadas até a reposição definitiva de serviços básicos essenciais, 

visando atender às necessidades da população afetada pela situação de emergência a curto 

prazo. Estas medidas são detalhadas abaixo: 

Os procedimentos estabelecidos em cada área territorial para o fornecimento de alimentos à 

população serão seguidos de acordo com as condições resultantes da emergência, bem como a 

infraestrutura disponível e a duração do período de aplicação da medida. 

Os procedimentos estabelecidos em cada área territorial para o fornecimento de água potável 

serão seguidos, através da distribuição de água engarrafada ou tanques de água. 

Devem ser distribuídos geradores nos locais de acolhimento, localização dos órgãos de tomada 

de decisão e gestão de emergências, hospitais, centros de assistência... Essa distribuição será 

feita com os recursos disponibilizados pelos órgãos de emergência, grupos de apoio logístico ou 

aqueles que forneça a empresa que fornece energia elétrica, se for o caso. 

Devem ser estabelecidos acordos com os serviços telefónicos para a implantação de BTS 

portáteis nas áreas sem serviço de telefone móvel dessa empresa ou pela saturação das 

comunicações nas áreas afetadas por uma emergência. 

Alojar em abrigos temporários, a população cujo estado das suas casas não garante as condições 

mínimas de habitabilidade. A seleção das instalações e a modalidade de abrigo serão realizadas 

em colaboração com os municípios afetados. 

Garantir por escoramento a segurança das casas até a ação final de reabilitação. 

3.1.2. Medidas a longo prazo ou definitivas 

As medidas orientadas para a reabilitação de edifícios, infraestrutura e áreas contaminadas 

ou alteradas, cuja situação após a emergência não garante segurança, condições mínimas 

de habitabilidade ou recuperação da atividade económica, são de responsabilidade das 

diferentes administrações públicas, proprietários das infraestruturas, a tomada de decisões, 

implementação de medidas especiais e execução de projetos, visando a sua recuperação. 

Da mesma forma, as ações voltadas à realocação ou transferência permanente da 

população residente na área afetada seriam contempladas quando, por decisão da Direção 

de Procedimento ou da Comissão Interdepartamental, as ações a serem executadas não 
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permitirem, a curto ou médio prazo, o retorno da população em condições de segurança ou 

habitabilidade. 

4. ESTRUCTURA E ORGANIZAÇÃO 

4.1. Direção 

A direção do procedimento será a mesma que está detenha a direção do PTET na emergência 

mencionada. 

4.2. Posto de comando de recuperação (PMR) 

É o centro de comando técnico que, por decisão do Diretor deste procedimento, pode ser 

estabelecido em cada uma das áreas de ação estabelecidas e a partir do qual serão dirigidas e 

coordenadas as ações dos Grupos de Ação. 

4.3. Plano de recuperação 

Deve ser criada uma equipa de monitorização do retorno à normalidade após uma emergência 

ou catástrofe e coordenar a assistência financeira às pessoas afetadas. Além disso, para permitir 

uma única janela para os afetados em situações de emergência ou catástrofe, a fim de gerir com 

eficiência todas as solicitações dos cidadãos. 

Corresponderá a esta equipa de monitorização reunir todas as informações fornecidas pelas 

Câmaras, Deputações e pelos diferentes conselhos e organismos autónomos sobre a extensão 

dos danos e a estimativa das necessidades económicas de sua reabilitação. Com essas 

informações, a Secretaria preparará um Relatório de Danos e proporá um Plano de Recuperação 

ao órgão vinculado ao Ministério responsável pela proteção civil e gestão de emergências para 

aprovação. 

Cabe também a esta equipa de monitorização avaliar os pedidos de ajuda apresentados pelas 

diferentes administrações e cidadãos, com o objetivo de restaurar a normalidade após a 

situação de emergência. 

O Plano de Recuperação incluirá os projetos a serem executados, a prioridade das intervenções, 

os atores envolvidos em cada projeto e o órgão responsável por sua execução, supervisão e 

aprovação de despesas. 

4.4. Organização dos recursos no terreno 

Durante a fase de emergência, todos os recursos mobilizados na área de atuação são integrados 

aos Grupos de Ação: Intervenção, Apoio Logístico, Segurança, Assistência Social, Assistência 

Psicológica, Suporte Técnico e Grupo Sanitário. 

A ação desses grupos de ação é coordenada e dirigida pelo PMA ou pelo Centro de Coordenação 

Operacional. 

Uma vez terminada a situação de risco para as pessoas e bens que causou a declaração de 

emergência, pode ser declarada a fase pós-emergência / retorno à normalidade se esta tiver 

causado sérios danos que afetem o funcionamento normal da vida quotidiana dos cidadãos. 

Todas estas atuações desenvolvidas pelos Grupos de Ação serão coordenadas por um Posto de 

Comando de Recuperação ou pelo Centro de Coordenação Operacional. 
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5. OPERATIVIDADE/OPERACIONALIDADE 

5.1. Ativação 

A ativação deste procedimento será justificada nos casos em que, após uma emergência para a 

restauração da normalidade, seja necessário estabelecer mecanismos de coordenação de ações 

ou aprovação de um Plano de Recuperação. 

5.2. Situações 

Situação 0:  a situação em que os danos são muito localizados e que apenas são adotadas as 

medidas de ação imediatas e provisórias para retornar ao normal, e a Administração Local é 

suficiente para gerir o pós-emergência. 

Situação 1: Os recursos da Administração Local são insuficientes e é necessário estabelecer uma 

estrutura de gestão do pós-emergência para as comunidades autónomas ou distritos. 

Situação 2: situação em que é necessária a aprovação de um plano de recuperação. 

5.3. Zonas de actuação 

O diretor, levando em consideração as primeiras avaliações das consequências da emergência, 

será responsável por definir as áreas de ação nas quais serão estabelecidas as tarefas 

contempladas neste documento nas situações 0 e 1. 

Em geral, cada município deve corresponder a uma área de atuação ou, de acordo com os 

critérios do procedimento, com base na extensão do município e na magnitude das 

consequências, agrupar vários municípios na mesma área de ação. 

Cada área de ação pode ser dividida em dois ou mais setores, dependendo da magnitude das 

consequências, extensão ... Estes setores devem ser liderados por um Chefe de setor, designado 

pela direção da área de atuação, para coordenar as ações a serem executadas, seguindo as 

instruções do PMR ou do Centro de Coordenação Operacional. 

Na situação 2, a área de atuação será estabelecida pelo Plano de Recuperação, se aplicável, e 

será de responsabilidade dos órgãos de monitorização do pós-emergência planificar e dirigir a 

sua execução. Caso contrário, as atuações podem ser estabelecidas por projetos, não sendo o 

âmbito geográfico o critério que define o seu alcance. 

5.4. Atuações a desenvolver 

5.4.1. Situação 0 

Os municípios desenvolverão as seguintes funções: 

• Mobilizar recursos municipais, destinados a realizar as tarefas necessárias para a adoção 

de medidas de atuação imediatas ou provisórias. 

• Atenção e abrigo de pessoas evacuadas, com os recursos do Município/Câmara, 

próprios ou contratados. 

• Dirigir e coordenar as atuações dos recursos ativados na área de atuação sob sua 

responsabilidade. 

• Transmitir as informações sobre a evolução da situação. 
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• Solicitação de recursos ás comunidades autónomas e distritos. 

As comunidades autónomas e distritos devem estar disponíveis para receber e gerir as 

necessidades e pedidos de ativação de recursos provenientes dos municípios. 

5.4.2. Situação 1 

A direção corresponderá ao diretor deste procedimento e será declarado por sua própria 

iniciativa ou a pedido dos presidentes dos municípios afetados. 

A Diretoria do procedimento pode constituir um PMR em cada uma das áreas de atuação 

definidas. 

Caberá à Direção do procedimento ou do PMR, conforme o caso, canalizar todas as informações 

sobre o estado da situação e sua evolução, bem como as necessidades de recursos. 

Os municípios desenvolverão as seguintes funções: 

• Mobilizar recursos municipais destinados a realizar as tarefas necessárias para a adoção 

de medidas de ação imediatas ou provisórias. 

• Atenção e abrigo/alojamento para pessoas evacuadas. 

• Canalizar informações e pedido de recursos para a Comunidade Autónoma e Distritos. 

As comunidades autónomas e distritos devem: 

• Receber, priorizar e gerir as necessidades e pedidos de ativação de recursos feitos pelos 

municípios. 

• Mobilizar recursos próprios e/ou solicitar a mobilização de recursos de outras 

administrações para apoiar os municípios afetados. 

5.4.3. Situação 2 

É necessária a aprovação de um Plano de Recuperação para a identificação e execução de 

projetos relacionados com medidas de longo prazo ou definitivas. 

Nesta situação, não é descartada a necessidade de adotar, nos momentos iniciais, medidas de 

ação imediata e medidas provisórias, que serão executadas sob a direção e com a estrutura de 

coordenação e monitorização descrita para a Situação 1. 

Os municípios desenvolverão as seguintes funções: 

• Identificar as necessidades específicas de recuperação das infraestruturas da sua 

propriedade e dos danos em bens privados dos habitantes dos respetivos municípios. 

• Realize a estimativa do valor económico necessário para a recuperação. 

• Dirigir estas solicitações para a equipa de monitorização. 

As comunidades autónomas e distritos devem: 

• Receber, priorizar e gerir as necessidades e pedidos de ativação de recursos formulados 

pelos municípios, para a adoção de medidas de ação imediatas e provisórias. 

• Mobilizar recursos próprios e / ou solicitar a mobilização de recursos de outras 

administrações para intervenção nas áreas afetadas. 
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• Ativar equipas de monitorização. 

• Obter dos diferentes conselhos autonómicos informações sobre a afetação das 

instalações de sua propriedade, bem como a avaliação económica de projetos de 

reabilitação. 

• Elaborar e aprovar o plano de recuperação. 

• Publicar a lista de municípios afetados, sendo o seu retorno à normalidade o objetivo 

do Plano de Recuperação. 

• Garantir a complementaridade das ações de recuperação com as da Administração 

Central. 

• Fornecer informações sobre o procedimento de declaração de danos a ser seguido, 

formulários de inscrição, documentação a ser apresentada, prazos ... 

 


