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APRESENTAÇÃO 
Os desportos de natureza e turismo ativo (DNTA) são uma realidade cada 

vez mais procurada e acessível, o que tem levado a um aumento 

exponencial do número de praticantes e por consequência, do número 

potencial de acidentes em zonas montanhosas do país.  

Neste contexto e seguindo a política institucional de promoção da 

prevenção e gestão da segurança, no âmbito da prática de DNTA, a 

Guarda Nacional Republicana, conjuntamente com outros parceiros, 

integrados no projeto ARIEM PLUS, assumiu a responsabilidade de 

organizar um evento subordinado à temática da Busca e Resgate em 

Montanha.  

Deste evento, faz parte integrante um exercício multidisciplinar de resposta 

conjunta, com forças de resgate de Portugal e Espanha, em virtude da 

simulação de ocorrência de dois acidentes decorrentes da prática de 

DNTA, em zona fronteiriça. 

O evento realiza-se no concelho de Mogadouro. Por sua vez, o exercício 

tem como cenário as famosas Arribas do Douro, em pleno Parque Natural 

do Douro Internacional, classificado como Património Mundial da 

UNESCO. Este é conhecido pelas suas famosas arribas e escarpas 

abruptas, que separam o planalto mirandês do território espanhol, sendo 

muito procurado para a realização de diversos DNTA, em particular para a 

realização de caminhadas e escalada clássica em grandes paredes. 
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GUARDA NACIONAL 
REPUBLICANA 
A Guarda Nacional Republicana é uma força de segurança de natureza militar, 

constituída por militares organizados num corpo especial de tropas. É dotada de 

autonomia administrativa, com jurisdição em todo o território nacional e no mar 

territorial.  

Áreas de atuação: segurança, investigação criminal, 
segurança rodoviária, proteção e socorro, natureza e 
ambiente, controlo costeiro, fiscal e aduaneira, honras de 
estado e defesa nacional. 

 
 
Cooperação internacional 

Exerce atividade de cooperação internacional ao nível multilateral e bilateral com 

especial enfoque para as relações com a Guardia Civil, parceira desde há muitos 

anos e cujo relacionamento tem sido apontado como um exemplo para as 

instituições internacionais e no âmbito dos organismos internacionais principalmente 

com a CPLP, a EGF e a Associação FIEP. 
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DUPLA RESPOSTA: SAFETY SECURITY 
1190 MILITARES | 3 GRUPOS  
13 COMPANHIAS | 40 CENTROS DE MEIOS AÉREOS 

 

GRUPO DE INTERVENÇÃO DE 
PROTEÇÃO E SOCORRO  
(futura UEPS – Unidade de Emergência de Proteção e Socorro) 
Unidade Especializada da Guarda Nacional Republicana. Possui como missão 

específica a execução de ações de prevenção e de intervenção, em todo o território 

nacional, em situações de acidente grave e catástrofe, designadamente nas 

ocorrências de incêndios rurais, de matérias perigosas, de cheias, de sismos, de 

busca, resgate e salvamento em diferentes ambientes, bem como em outras 

situações de emergência de proteção e socorro, incluíndo a inspeção judiciária em 

meio aquático e subaquático. “Decreto-Lei n.º 113/2018, de 18 de dezembro” 

Unidade especialmente formada e equipada, para atuar em cenários genéricos 

militares e de polícia, bem como, específicos de Proteção Civil.      

 

 



 
 

5 

 

 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO | VALÊNCIAS E CAPACIDADES 
(Envolvidas no Exercício)  

 

INTERVENÇÃO RPAS (Remote Piloted Aircraft Systems) 

Sistemas Aéreos Pilotados Remotamente que permitem a busca e deteção de 

pessoas e objetos em apoio a missões de proteção civil e policiais. Possuem visão 

térmica, sistema de voo tático e sistema de relay de informação para o apoio à 

decisão. 

  

PIBR (PRIMEIRA INTERVENÇÃO EM BUSCA E RESGATE) 

Executam a primeira intervenção com ações de busca de pessoas dadas como 

desaparecidas ou desorientadas, de socorro e de resgate em qualquer contexto 

geográfico, locais inóspitos e de difícil acesso (zonas montanhosas, escarpado, 

rios, grutas e zonas urbanas). 
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BRM (BUSCA E RESGATE EM MONTANHA)  

Desenvolvem ações especializadas e de elevada complexidade, em cenários de 

média e alta montanha (escarpas, canyon, neve e gelo, grutas e águas rápidas). 

Executam a busca e deteção (terrestre e aérea), salvamento e resgate de pessoas, 

recuperação de cadáveres, bens e animais, reconhecimento e avaliação da 

situação, inspeção judiciária e investigação de acidentes em montanha, 

policiamento das atividades realizadas em montanha e a proteção e segurança 

em eventos desportivos em montanha. 

 

 

INTERVENÇÃO SUBAQUÁTICA (UEOS) 

Intervenção de mergulhadores, com o apoio de embarcações, para efetuar a 

missão de busca e resgate em meio aquático e subaquático, garantindo a cadeia 

de custódia, através da recolha e preservação dos meios de prova.  
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  MUNICÍPIO DE MOGADOURO 
Mogadouro é uma vila que pertence ao distrito de Bragança. É freguesia e sede de 

concelho com uma área extensa, 756 Km2, com 21 freguesias, 56 povoações, com 

11350 habitantes. A altura máxima é de 992m, na Serra da Castanheira, possuindo 

uma altitude média de 700m. Dista cerca de 85 Km da capital de distrito - Bragança. 

Concelho eminentemente rural, de uma beleza agreste e doce, povoado de gente 

sã, afável e laboriosa, herdeira de um carácter nobre e de uma história rica e antiga, 

assim se pode caracterizar este pedaço do território nacional. 

Situado no Nordeste Transmontano, no Planalto Mirandês, entre os Rios Douro e 

Sabor. É limitado pelos concelhos de Vimioso, Miranda do Douro, Alfândega da Fé, 

Torre de Moncorvo, e Freixo de Espada à Cinta e pelos Ayuntamientos ribeirinhos 

do Douro, de Salamanca e Zamora. 

Mogadouro goza atualmente de uma boa rede viária. O IC5, que atravessa o 

concelho, dá acesso à A4 via estruturante de ligação ao Porto. Este itinerário permite 

também fazer a ligação com a vizinha Espanha através de Miranda do Douro. O IC5 

cruza também com o IP2, que permite a ligação interior até à A25. 

Com a atual rede viária é possível efetuar ligações rodoviárias entre Mogadouro e o 

Porto em duas horas, a Lisboa ou Madrid em pouco mais de quatro. 
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PARQUE NATURAL DO DOURO 
INTERNACIONAL 
 

O Parque Natural do Douro Internacional (PNDI) possui grandes motivos de 

interesse, desde a paisagem, ao património cultural, passando pelas aves rupícolas 

(que habitam em zonas rochosas) e pelas raças autóctones. 

As alturas mais propícias para visitar o Douro Internacional são a primavera (entre 

abril e junho) e o outono (entre setembro e novembro). É nestas épocas do ano que 

as temperaturas são mais amenas, já que, no inverno, é usual haver temperaturas 

negativas e, no verão, não é raro atingirem os 40º C. 

Além disso, é na primavera que a avifauna desta região se encontra no seu auge, 

com a chegada das espécies que apenas passam aí a época de nidificação, como 

é o caso do abutre do Egito e da cegonha preta. Também os campos se revestem 

de cores, com a floração das giestas e do rosmaninho, entre outras espécies. 

Já no outono, são as cores dos carvalhos, dos castanheiros e das vinhas que dão 

a esta zona um encanto particular. É também a época dos cogumelos, que 

assumem uma importância gastronómica crescente e que podem ser degustados 

nos restaurantes da região. 
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ARIEM Plus 
O projeto de Assistência Recíproca Inter-regional em Emergências e Riscos 

Transfronteiriços Plus (ARIEM +), que vai na sua segunda edição, é um projeto 

direcionado para a cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha nos 

domínios da proteção civil, financiado com fundos europeus.  

No projeto participam várias entidades governamentais, entre as quais se destaca 

a GNR, CCDR N, INEM, ANEPC, CIM Alto Minho, Junta de Castilha e Leon, Junta 

da Galiza e a Agencia Gallega de Emergencias (AXEGA). 

Com este projeto pretende-se assegurar que os cidadãos das regiões da Galiza e 

de Castela e Leão, Espanha, assim como, da região Norte de Portugal, beneficiem 

de um melhor nível de serviços de emergência, quando se deparam com uma 

situação de acidente que exija uma resposta conjunta, na área da proteção e 

socorro. As iniciativas do projeto visam por isso, desenvolver protocolos eficientes 

de cooperação interentidades dos dois países, dotando ainda as mesmas, dos 

recursos e formação necessária para o efeito.  
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MOUNTAIN RESCUE | Mogadouro 2019  
Enquadramento  

No contexto das atividades realizadas no âmbito do projeto ARIEM PLUS, a GNR 

assumiu a responsabilidade de organizar um exercício de busca e resgate em 

montanha, nas áreas fronteiriças, escolhendo o concelho de Mogadouro, pela 

excelência do cenário das arribas do douro. 

O número de ocorrências nesta área de intervenção, a par da complexidade de 

resposta operacional de que se revestem, quando ocorrem nas áreas geográficas do 

projeto, fazem com que tenha existido um investimento em potenciar oportunidades 

de treino conjuntas, tal como o presente exercício.   

Objetivos do exercício  

Pretende-se com a realização deste exercício, planeado para uma exigente e 

complexa resposta operacional, proporcionar uma oportunidade de treino às 

diferentes entidades e valências com responsabilidades nesta área, promovendo 

deste modo, a aquisição da necessária experiência de coordenação e cooperação, 

quando ativado o mecanismo de cooperação transfronteiriça. A multiplicidade de 

forças envolvidas, inclusive, dos dois países (Portugal e Espanha), garante 

simultaneamente a promoção da interoperabilidade e interconhecimento entre as 

mesmas, fundamental para o desenvolvimento da proficiência em situações reais. 
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Conceito  

O exercício realiza-se na modalidade LIVEX, sob o cenário da resposta a dois 

acidentes, decorrentes da prática de escalada em grandes paredes e da prática de 

pedestrianismo. Estes acidentes ocorrerem na mesma zona e no mesmo período 

temporal, o que motivará o acionamento de diferentes forças, com 

responsabilidade geográfica transfronteiriça. As mesmas cooperarão entre si, nas 

ações de busca e resgate em montanha e meio aquático, empenhando os seus 

meios próprios, para resgatarem as vítimas resultado dos acidentes simulados.  

Vão participar no exercício equipas multidisciplinares do GIPS, equipas dos 

Bombeiros Voluntários de Mogadouro e dos Voluntários de Lumbrales (Espanha), 

equipas da Unidad Militar de Emergências (UME) e do Serviço de Montanha 

da Guardia Civil. Conta ainda com a colaboração de várias entidades 

governamentais, entre as quais se destacam a ANEPC, CCDR N, INEM, CIM Alto 

Minho, Junta de Castilha e Leon e a Agencia Galega de Emergências (AXEGA).  
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PROGRAMA 
24 setembro 

09H00/10H00 - Receção dos participantes e acreditação. Local: Casa da 

Cultura (Mogadouro).  

10H00 - Sessão Protocolar de boas-vindas, início e apresentação do evento. 

Local: Casa da Cultura.  

10H20 - Coffee-Break.  

10H50 – Apresentação do Projeto ARIEM +. Local: Casa da Cultura.  

11H20 – Apresentação Sumária das Entidades Participantes. Local: Casa da 

Cultura.  

 GNR_GIPS_BRM (20’)  

 GC_SMont (20’)  

 UME_Rescate (20’)  

 Outras entidades (eventual)  

 Axega112/ Proteção Civil e Emergências de Salamanca (eventual)  

13H00 – Almoço volante (Buffet). Local: Restaurante em Mogadouro.  

14H00 - Apresentação do Exercício. Local: Casa da Cultura.  

15H00 - Realização de Percurso Pedestre. Local: Aldeia de Bruçó.  

20H30 - Jantar oficial do evento, em Mogadouro num local a designar.  
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PROGRAMA 
25 setembro (Exercício e VIP Day) 

11H00 – Concentração das forças participantes. Local: Casa da Cultura.  

11H00 – Início da Visita VIP (a ocorrer em paralelo).  

12H00 – STARTEX – Alerta do 1º incidente.  

13H00 – Alerta do 2º Acidente.  

17H30 - ENDEX - Limite da Janela Temporal – Encerramento dos Trabalhos.  

17H30 – Debriefing Operacional com chefes de equipa e avaliadores. Local: Bruçó  

19H00 - Cerimónia de Encerramento – Entrega de Diplomas de Participação.  

20H30 - Beberete/jantar final em Mogadouro. 

VIP DAY  
11H00 - Receção das Visitas, com “wellcome drink”. Local: Casa da Cultura.  

11H20 - Sessão protocolar de Boas Vindas. Local: Casa da Cultura.  

11H30 - Apresentação da Organização ARIEM +. Local: Casa da Cultura.  

11H50 - Apresentação Genérica do Exercício. Local: Casa da Cultura.  

12H00 - Saída para o almoço. Local: Mogadouro (Restaurante a designar)  

13H20 - Inicio da deslocação de Mogadouro para o Ancoradouro de Bruçó  

14H00 - Inicio das operações de Embarque no Ancoradouro. Local: Bruçó  

14H30 - Acompanhamento das atividades de resgate, com explicação específica 

do exercício. Local: Rio Douro (Embarcação)  

15H15 - Espaço para intervenção junto dos OCS. Local: Rio Douro  

15H30 - Términus do acompanhamento das atividades de resgate. 

16H00 - Viagem de Regresso dos VIP a Mogadouro. Local: Bruçó (Ancoradouro)  

17H00 - Hora de términus prevista. Local: Casa da Cultura.  
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REGRAS GERAIS DE CONDUTA 
1. Os participantes devem limitar ao máximo, qualquer perturbação no meio 

envolvente, minimizando as atividades que geram elevado ruído; 

2. Não é permitida a perturbação, colheita, captura, abate ou detenção de 

quaisquer espécies animais ou vegetais sujeitas a medidas de proteção 

constantes nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de abril, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº49/2005, de 24 fevereiro; 

3. Não é permitido o lançamento de resíduos (embalagens de alimentos, 

garrafas plásticas ou outros detritos), bem como matérias incandescentes 

(cigarros/ fósforos) para o solo. Cada participante é responsável pelo lixo 

produzido, devendo depositá-lo nos locais apropriados; 

4. Deve ser observado o respeito constante pela sinalética da Área Protegida; 

5. Durante o decorrer do exercício, os participantes devem ter em consideração 

o respeito pelas ordens e instruções dos Oficiais de Segurança, presentes 

nos diferentes locais (colete amarelo fluorescente). Se os participantes 

correrem riscos desnecessários e se recusarem a seguir as instruções do 

Oficial de Segurança, serão excluídos do exercício. 

6. Devem observar as regras normais de segurança, procurando atuar sempre 

de forma prudente, após uma cuidada análise dos riscos; 

7. Usar o EPI e EPC sempre de forma adequada, oportuna e segura; 

8. Condições perigosas, incidentes e/ ou acidentes, devem de imediato ser 

comunicados ao Oficial de Segurança e por via rádio ao Posto de Comando. 

Se acontecer alguma situação real “No play”, ativar o procedimento de 

emergência definido (Chefes de Equipa): 

"NO-PLAY NO-PLAY NO-PLAY" 
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CONTATOS ÚTEIS 

Bombeiros Voluntários de Mogadouro: 279340020 

Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial: 279340210  

Centro de Saúde local: 279340300 – Geral | 279340307 - Urgências 

Gestor do Projeto | Exercício (GNR): 00351 961380011  

 

Guarda Nacional Republicana -  www.gnr.pt  

Guardia Civil - www.guardiacivil.es 

Unidade Militar de Emergência - www.defensa.gob.es/ume/  

Axega - www.axega112.gal  

Município de Mogadouro -  www.mogadouro.pt  

 

 

http://www.gnr.pt/
http://www.guardiacivil.es/
http://www.guardiacivil.es/
http://www.defensa.gob.es/ume/
http://www.axega112.gal/
http://www.mogadouro.pt/

