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1. ACTIVAÇÃO DO PLANO 

De um modo geral para a ativação do plano consideram-se as seguintes circunstâncias: 

1) A existência de uma emergência cuja natureza e consequências superem a capacidade 

habitual dos serviços de urgência requerendo uma atuação coordenada e de carácter 

extraordinário, participando conjuntamente meios e/ou recursos da Comunidade 

Autónoma de Castela e Leão, da Comunidade Autónoma da Galiza e/ou da parte de 

Portugal. 

2) A existência de uma emergência que devido à sua extensão territorial afete, ou possa 

afetar, de forma conjunta: 

▪ Castela e Leão – Galiza. 

▪ Castela e Leão – Portugal. 

▪ Galiza – Portugal. 

▪ Castela e Leão – Galiza – Portugal. 

3) Que não haja necessidade de aplicação de uma planificação especial ou específica ou 

caso estas estejam sobrecarregadas. 

4) Que a decisão seja tomada pela autoridade competente que assume a Direção do Plano. 

De um modo geral, o plano será ativado automaticamente quando se verifique um dos seguintes 

pressupostos na zona ARIEM: 

• Um sismo que implique a ativação simultânea dos planos especiais em caso de risco 

sísmico da Galiza, Castela e Leão ou Portugal (nas zonas não contempladas pela 

planificação sísmica de Portugal afetando pelo menos três distritos). 

• Um incendio rural/florestal ou um conjunto de incêndios rurais/florestais que 

impliquem a ativação de 3 planos de emergências de distrito em Portugal, Situação 2 

em dois distritos florestais na Galiza, e situação 2 em duas províncias de Castela e Leão 

nas zonas limítrofes. 

• Cheias em mais de três bacias hidrográficas, que afetem a mais de 1000 pessoas. 

• Efeitos significativos na população, que impliquem o desalojamento de mais de 1000 

pessoas, feridos ou mortos. 

• Danos significativos nos serviços ou infraestruturas, implicando suspensão de 

abastecimento de água, energia, comunicações ou transportes durante mais de 24 

horas, em mais de três municípios da zona ARIEM. 

A ativação do Plano consta das seguintes ações: 

• Análise da emergência. 

• Identificação das medidas que devem ser adotadas. 

• Análise das prioridades das atuações. 

• Identificação dos meios e recursos necessários. 

• Análise de prioridades de meios. 

• Notificações a serviços Operacionals. 
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• Mobilização de recursos. 

• Notificações previstas a autoridades, organismos ou entidades. 

• Constituição e ativação do Posto de Comando Avançado. 

• Ativação do plano 

2. SISTEMA INTEGRADO DE NOTIFICAÇÃO DE EMERGÊNCIAS 

TRANSFRONTERIÇAS. 

Um sistema integrado de notificação de emergências transfronteiriças permitiria unificar os 

sistemas de notificação dos distintos organismos numa única gestão, com o objetivo de 

maximizar resultados e obter maior eficiência. 

Entre as principais vantagens de um sistema integrado de notificação se enumeram as seguintes: 

• Criação de sinergias. 

• Otimização dos recursos. 

• Redução de custos. 

• Melhoria da eficiência no processo de notificação.  

Entre as principais dificuldades tem-se: 

• Necessidade de recursos. 

• Maior custo de implementação. 

• Resistência à mudança por parte dos organismos e do pessoal. 

• Maior esforço em planificação, controlo e em tomada de decisões. 

Com este sistema integrado procura-se centralizar a notificação de uma emergência entre os 

diferentes organismos que participam numa emergência. Pretendendo evitar ferramentas 

individuais, unificando-as num mesmo lugar e separando-as por secções, por exemplo, numa 

plataforma. 

Esta plataforma, logicamente de uso privado, estaria dividida em secções. Havendo uma 

correspondência dessas secções com os organismos inscritos na referida plataforma, sendo 

necessário um registo como usuário para ter acesso a essa secção. 

Ao criar um evento ficariam notificados automaticamente via plataforma, telefone e/ou correio 

eletrónico os recursos que possam intervir numa emergência segundo a tipologia desta, tendo 

em conta também fatores como a disponibilidade e a área de atuação dos recursos.  

Apesar de se utilizar uma plataforma comum, a informação deverá estar dividida e controlada 

para que apenas aqueles que estejam registados na secção tenham acesso a ela. Deve, ainda, 

estar restringida de acordo com os privilégios de cada usuário. 

Esta plataforma deve estar desenvolvida para que se possa aceder através de qualquer 

navegador web e adaptável a qualquer dispositivo com ligação à internet. 

Outra possibilidade seria adaptar este sistema de notificação à aplicação Remote Manager de 

pedido de ajuda mutua em grandes incidências dentro da zona ARIEM. Tendo em conta que esta 

aplicação dispõe dos contactos, assim como dos recursos, associados a cada organismo e de um 

sistema de envio e receção de mensagens entre organismos já definido. Com a criação de cada 
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novo registo de incidência haveria que programar a notificação automática da emergência aos 

organismos que pudessem intervir nesta. Além disto, a versão Remote Manager Mobile, 

desenvolvida para a consulta e envio dos registos de incidência desde uma localização móvel, 

também dispõe de uma vantagem para comunicar com o organismo adequado, ou com outros 

organismos que disponham da aplicação o que permitiria com maior facilidade este sistema de 

notificação de emergências. A única dificuldade é que esta aplicação é um sistema que 

complementa os já existentes e de uso voluntario por cada uma das partes, sendo que para o 

funcionamento do sistema integrado de notificação teria que ser de uso obrigatório.  

3. PROTOCOLO DE NOTIFICAÇÃO/ALARME DAS EMERGÊNCIAS 

Para uma correta transmissão da informação recebida, indica-se a descrição do processo a levar 

a cabo desde a receção da chamada em um CAE até ao fecho ou a transferência de toda a 

informação ao centro que deve gerir a emergência. 

O processo de notificação de emergência seria o seguinte: 

• Receção e avaliação da chamada: a chamada será recebida nos CAE de acordo com o 

procedimento habitual de cada uma das partes, sempre verificando a autenticidade da 

chamada. 

• Registo de dados/localização: como mínimo regista-se os dados seguintes: nome do 

interlocutor, número de telefone, a província, o município, a povoação, os dados da 

entidade territorial e um ponto de referência do lugar onde ocorre a emergência, assim 

como uma descrição desta. 

• Identificação da zona: se a emergência não ocorre na zona ARIEM seguir-se-ão os 

protocolos habituais da parte que recebeu a chamada. Se ocorre na zona ARIEM 

verificar-se-á se foi em território próprio da parte que recebeu a chamada ou se a 

chamada foi recebida desde território de outras partes. 

• Se a emergência ocorreu em território próprio ARIEM, e ao classificar a emergência se 

considera importante informar a parte limítrofe com a zona ARIEM onde ocorreu a 

mesma, será consultado o número de ligação e se transferirá a informação recebida 

para começar uma gestão conjunta da emergência. 

• Se a emergência ocorreu em território da zona ARIEM, mas numa zona não pertencente 

À parte que recebeu a chamada, será notificado através do número de ligação a parte à 

qual pertence a emergência. 

• Contactar-se-á imediatamente com a parte onde ocorre a incidência informando e 

transferindo a informação recebida ao CAE implicado (nome do interlocutor, numero de 

telefone, província, município, povoação ou outra entidade territorial, ponto de 

referencia do lugar onde ocorre a emergência e descrição geral da mesma). 

• A emergência deverá ser classificada por cada uma das partes tendo em conta a sua 

própria catalogação do tipo de emergências. 

• Se a parte onde se está a produzir a emergência na zona ARIEM vê necessária a 

participação na resolução da mesma de alguma das outras partes devido aos recursos 

próximos ou ao tipo de emergência, será realizado um pedido formal. 
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• Quando a emergência tenha terminado, a parte que levou a cabo a gestão das 

operações deverá comunicar o fecho da emergência ao resto dos CAEs que tenham 

intervindo na mesma. 

RECEÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
CHAMADAS

RECOLHA DE DATOS/
LOCALIZACÃO

¿EMERGÊNCIA EM ZONA 
ARIEM?

SEGUIMENTO DOS 
PROTOCOLOS HABITUAIS DA 

PARTEQUE RECEBEU A 
CHAMADA

¿EMERGÊNCIA NO TERRITÓRIO 
PRÓPRIO?

CONTATO IMEDIATO COM A 
ÁREA ENVOLVIDA

CLASSIFICAÇÃO DA 
EMERGÊNCIA

¿DEVE SER INFORMADO?

SEGUIMENTO DOS 
PROTOCOLOS HABITUAIS DA 

PARTE QUE RECEBEU A 
CHAMADA

TRANSFERÊNCIA DE 
INFORMAÇÃO DE INTERESSE DE 

EMERGÊNCIA

OFERTA RECURSOS NA GESTÃO 
DE EMERGÊNCIAS

AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
DE EMERGÊNCIA

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

 

Figura 1. Processo de notificação/alarme de emergências na zona ARIEM. 

Para contactar entre os Centros de Assistencia de Emergências da zona ARIEM-112 (CAE 112) 

utilizar-se-ão os números de ligação. 

Números de ligação 

Localização Número 

Castela e Leão +34 983 324 900 

Galiza +34 886 152 700 

Norte de Portugal +351 226 182 001 
Tabla 1. Números de ligação de la zona ARIEM. 
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4. PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO 

PLANO 

Em continuação, são descritas as catividades a realizar no processo de ativação e desativação 

do Plano Territorial de Emergências Transfronteiriças. 

4.1. Ativação 

O organismo recetor da situação de emergência dará conhecimento ao diretor do plano, e em 

caso de não ser possível, á pessoa em que este tenha delegado. 

Si se opta pela ativação, o diretor determinará a fase e a situação operativa a que corresponda 

a situação de emergência identificada. 

O responsável pelo Centro de Atendimento de Emergências correspondente na direção da 

emergência comunicará telefonicamente através dos números de ligação a ativação do plano 

aos responsáveis dos Centros de Assistência de Emergências implicados.  

4.2. Desativação 

O responsável pelo Centro de Assistência de Emergências correspondente na direção da 

emergência em acordo com o diretor do plano definirá o momento no qual se tenha 

normalizado a emergência, sendo desativado o plano. Esta decisão será comunicada 

pessoalmente através dos números ligação aos responsáveis dos Centros de Assistência de 

Emergências implicados. Estabelecer  

5. IDENTIFICAÇÃO/DETERMINAÇÃO DE SITUAÇÕES OU NIVEIS DE 

EMERGÊNCIA 

A planificação de uma emergência requere a definição prévia de uma série de critérios, lugares 

e pessoas que desenvolverão a gestão da emergência. 

5.1. Definições 

5.1.1. Diretor do Plano 

Autoridade competente que, de acordo com as características da emergência, dirige e coordena 

as atuações para fazer frente à mesma, determina a informação à população e declara a ativação 

e desativação do PTET e o fim da emergência. 

5.1.2. Posto de Comando Avançado 

Trata-se do centro de comando de carácter técnico, que se constituirá nas proximidades do lugar 

de risco ou da emergência, e desde o qual, se dirigirá e coordenará as atuações dos diferentes 

grupos de ação, de acordo com as ordens indicadas pelo diretor do plano, para o qual será 

comunicada exaustivamente a informação sobre a evolução do risco ou calamidade. 

O chefe do PMA será o máximo responsável do Grupo de Intervenção ou quem designe a Direção 

do Plano em função do tipo e evolução da emergência. 
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5.1.3. Grupos de ação 

Para a execução das ações previstas no plano, e face uma emergência, serão constituídos, total 

ou parcialmente os seguintes grupos de ação. 

• Grupo de intervenção: com funções de deteção, primeira intervenção, aviso e resolução 

da emergência. É constituído em todas as situações operativas. 

• Grupo de apoio logístico: com funções de distribuição de material, manutenção e 

alojamento. 

• Grupo de segurança: com funções de segurança pública/, controlo de acessos, 

evacuação, isolamentos. É constituído a partir da situação 1 ou superiores. 

• Grupo assistência médica: com funções de triagem, atendimento, transporte de feridos 

e apoio psicológico e social. Constituído para situações 2 ou superiores, em função das 

necessidades da emergência. 

• Grupo de apoio técnico: encarregado de estudar as medidas técnicas necessárias para 

lidar com emergências, controlar as causas que as produzem, reduzir seus efeitos e 

prever medidas de reabilitação de serviços essenciais e infraestrutura danificada 

durante e após a emergência. 

• Grupo de assistência social: encarregado de executar as medidas de atuação de carácter 

social de ajuda à população afetada. 

• Grupo de assistência psicológica: encarregado de prestar ajuda psicológica às vítimas da 

emergência, familiares e pessoas próximas. 

5.1.4. Ativação do Plano 

A ativação é a ação de por em prática o plano em Fase de Emergência. O diretor do plano é o 

responsável de ativar o mesmo através dos meios que garantem a rapidez na declaração e a 

eficácia da resposta pública.  

5.1.5. Desativação do Plano 

A desativação será decisão exclusiva da Direção do Plano, una vez analisada a informação 

disponível e implicará a deliberação de que termina a emergência, sendo oportunamente 

difundida a declaração formal de desativação será transmitida imediatamente a todas as 

autoridades, organismos e entidades implicados. 

5.1.6. Centro de coordenação 

É definido como o órgão onde se recebe a informação de una ocorrência e onde se realiza a 

direção e coordenação de todas as operações próprias do plano, a gestão dos meios atribuídos 

e a coordenação entre planos de diferente nível. 

Constitui o posto de comando do Diretor do Plano dispondo, por isso, de capacidade e 

equipamento necessário para desenvolver os trabalhos de comunicação, coordenação e 

centralização da informação a fim de avaliar a situação da emergência e transmitir as decisões 

a aplicar. 
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5.1.7. Centro de Coordenação Operativa (CECOP) 

O Centro de Coordenação Operativa (CECOP) é o órgão que acomoda a estrutura de 

coordenação do PTET e nele se incorporam o diretor do PTET, o Comité Consultor e o Gabinete 

de Informação. 

A ativação do PTET exige a constituição do CECOP correspondente. 

5.2. Situações operativas 

5.2.1. Situação 0 

Corresponde a emergências nas quais se produziram fenómenos ou sucessos muito localizados 

cuja atenção, em relação à proteção de pessoas, bens e meio ambiente, é garantida pela 

capacidade de resposta local ou esteja incluída no âmbito de aplicação dos planos de 

autoproteção ou planos territoriais de proteção civil de âmbito local. Também corresponde aos 

cenários em que a emergência foi resolvida na sua maior parte, mas as circunstâncias ainda não 

permitem declarar o fim desta nem a passagem à subsequente etapa, a Fase de Recuperação. 

A direção das ações corresponde à entidade local ou ao diretor do plano ou planos territoriais 

de proteção civil de âmbito local ativados, embora possam ser utilizados meios e recursos 

pertencentes a outras áreas territoriais. 

5.2.2. Situação 1 

Corresponde a emergências provocadas por fenómenos ou sucessos de gravidade tal que os 

danos a pessoas, bens ou ao meio ambiente ou a extensão das áreas afetadas superam a 

capacidade de resposta dos planos territoriais de proteção civil de âmbito local e, nas quais se 

requere uma resposta coordenada por parte da Administração, seja por afetar a mais de um 

município ou por ser necessária a ativação de meios e recursos próprios ou atribuídos ao PTET. 

Esta Situação 1 conduz a que todos os planos territoriais de proteção civil de âmbito local 

ativados fiquem integrados no PTET relativamente aos aspetos diretivos, de coordenação e 

Operacionals. 

5.2.3. Situação 2 

Corresponde a emergências provocadas por fenómenos ou acidentes de gravidade tal que os 

danos à população, aos bens ou ao meio ambiente ou a incerteza sobre a sua evolução ou 

extensão das áreas afetadas ou a complexidade da emergência superam a capacidade de 

resposta ordinária que se possa dar com a estrutura e meios atribuídos para uma Situação 1. 

Nesta Situação poderia ser necessária a ativação de meios e recursos extraordinários não 

atribuídos e por em prática medidas extraordinárias. 

Também corresponde a qualquer outra circunstância que a critério do diretor do PTET aconselhe 

a declaração desta Situação para garantir uma melhor resposta à emergência. 

Esta Situação 2 implica que todos os planos territoriais de proteção civil de âmbito local ativados 

fiquem integrados no PTET relativamente aos aspetos diretivos, de coordenação e Operacionals. 
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5.2.4. Situação 3 

Se a emergência se agravasse excecionalmente ou se ocorressem fenómenos cuja natureza, 

gravidade ou alcance dos riscos determinem que está em jogo o interesse nacional, o titular do 

Ministério do Interior, por iniciativa própria ou a pedido da Comunidade de Castela e Leão ou 

da Galiza ou do delegado de Governo em Castela e Leão ou na Galiza, declarará o interesse 

nacional. 

Em Portugal, a competência para a ativação do Plano a este nível, corresponde à Comissão 

Nacional de Proteção Civil ou ao Governo por emissão da declaração deste. 

Quando a declaração de emergência de interesse nacional é feita por iniciativa do Ministério do 

Interior será, de todo o modo, necessária a previa comunicação à Direção do PLANCAL no âmbito 

regional, por meios que não prejudiquem a rapidez da declaração e a eficácia da resposta 

pública. 

5.3. Critérios de ativação de cada situação e procedimentos operacionais 

O plano de emergência será ativado quando exista a necessidade de adotar medidas excecionais 

de prevenção que não estão ao alcance da atividade normal da proteção civil, ou seja, na 

iminência e ocorrência de um acidente grave ou catástrofe a qual se prevê causar danos 

elevados para a população, bens ou medio ambiente, sendo necessária a ativação de meios 

públicos e/o privados adicionais. 

O Centro de Atendimento a Emergências correspondente informará o Diretor do PTET, que 

decidirá a situação da emergência a ser declarada com base nas informações disponíveis sobre 

a extensão e o nível de gravidade dos danos no território. 

A declaração da situação de emergência terá um âmbito territorial específico, que pode ser local 

(um ou mais municípios), provincial, distrital, autonómico e transfronteiriço. 

Uma vez declarada a emergência, o Centro de Atendimento a Emergências correspondente 

notificará os municípios afetados pelo âmbito territorial da declaração, os Organismos e serviços 

envolvidos na operação do PTET. 

A declaração da situação de emergência será feita de acordo com os modelos disponíveis no 

PTET. 

A comunicação da declaração da situação de emergência aos municípios, organismos e serviços 

envolvidos na operação do PTET pelo Centro de Atendimento a Emergências correspondente 

será realizada de acordo com os procedimentos e acordos de comunicação estabelecidos com 

os organismos acima mencionados. 

Uma vez declarada a emergência, continuará sendo realizado o trabalho de acompanhamento 

tanto na área territorial para a qual a situação de emergência foi declarada quanto no restante 

do território ainda em pré-emergência. 

5.3.1. Declaração da situação 0. 

A situação 0 ocorre quando a ativação e aplicação de um plano local é suficiente. 

A gestão da emergência corresponderá à autoridade local estabelecida nos planos mencionados, 

aplicando as medidas estabelecidas neles. 



 

 

11 de 38 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

A situação 0 será declarada pelo Diretor do PTET por sua própria iniciativa ou a pedido das 

autoridades locais dos municípios afetados. 

Nessa situação, os municípios, além das funções indicadas no plano local, desenvolverão as 

seguintes: 

• Adoção de medidas para proteger a população, conforme estabelecido no PTET. 

• Atenção e abrigo para os evacuados. 

• Apoio logístico aos recursos de intervenção mobilizados em situações de emergência. 

A solicitação de recursos, bem como a canalização de informações entre os municípios e os 

Centros de Atendimento a Emergências, serão realizadas de acordo com os procedimentos de 

comunicação estabelecidos entre eles. 

No caso de um dos municípios afetados não possuir um plano local ou se não o ativar, caberá 

ao Diretor do PTET resolver as emergências nos referidos municípios. Nesses casos será 

declarada a emergência na situação 1. 

Corresponde aos Centros de Atendimento de Emergência: 

• Notificar a emergência na situação 0. 

• Manter as tarefas de acompanhamento no restante do território nos casos em que 

exista uma declaração prévia de pré-emergência. 

• Através do Gabinete de informação, gerir as informações recolhidas sobre estado da 

emergência. 

• Mobilizar recursos próprios e solicitar os de outras administrações para apoiar os 

municípios afetados. 

• • Informar a delegação e subdelegação do governo. 

5.3.2. Declaração da situação 1. 

Os critérios a considerar para a declaração da Situação 1 são: 

• Análise e avaliação da informação recebida no CAE 112 sobre o desenvolvimento e a 

evolução da emergência ou outras fontes de informação sobre o estado e evolução da 

emergência, com o apoio da Direção Geral competente em matéria de proteção civil. 

• Ativação em Fase de Emergência de planos territoriais de proteção civil de âmbito local. 

• Características dos meios e recursos que seja necessário mobilizar. 

• Quando se produza una emergência para a qual não haja plano de emergência. 

• Quando houver danos moderados e para o controlo da situação, é necessário 

estabelecer o Posto de Comando Avançado e um certo número de Grupos de Ação. 

A situação 1 será declarada pelo diretor do PTET por sua própria iniciativa ou a pedido da (s) 

autoridade (s) local (is) dos municípios afetados pela emergência. 

A declaração da Situação 1 permite a intervenção de todos os meios e recursos atribuídos ao 

PTET organizados em Grupos de Ação e sob uma única direção de comando. Esses meios e 

recursos incluem: 
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• Todos os meios e recursos da Junta de Castela e Leão, Galiza e Portugal da zona ARIEM, 

seja de forma direta ou através de Organismos, Entidades ou empresas de dependentes 

destas. 

• Todos os meios e recursos da Administração local (municípios) no âmbito geográfico de 

Castela e Leão, Galiza e Portugal na zona ARIEM. 

• Meios e recursos de outras Administrações (estatal, outras comunidades autónomas) 

que se encontrem atribuídos na planificação de proteção civil de âmbito autonómico, 

em Castela e Leão e/ou Galiza, e distritais em Portugal, através de acordos, protocolos 

ou qualquer outro tipo de expressão de colaboração. 

• Meios e recursos de empresas de serviços básicos que estejam incluídos nos seus planos 

de contingência. 

• Meios e recursos de índole privada, tanto de pessoas físicas como jurídicas no território 

de Castela e Leão, Galiza e Portugal que de acordo com o quadro regulamentar de 

proteção civil o diretor do PTET solicite intervir. 

Para coordenar todos estes Grupos de Ação, será constituído um Posto de Comando Avançado 

próximo ao local da emergência. 

Os municípios afetados pela declaração da situação 1 devem ativar o seu plano local. 

Os recursos municipais mobilizados pelo diretor do Plano Local devem ser integrados nos 

Grupos de Ação estabelecidos nesse plano. Quando os municípios não tiverem esse plano, serão 

seguidas as seguintes diretrizes: 

• A polícia local será integrada no grupo de segurança. 

• O pessoal com funções de manutenção, abastecimento, reparações e obras será 

integrado no grupo de apoio técnico 

• Os voluntários serão integrados no Grupo de Assistência Social. 

Além do indicado, nesta situação os municípios desenvolverão as seguintes missões: 

• Adoção de medidas para proteger a população, conforme estabelecido no PTET. 

• Atenção e abrigo para evacuados. 

• Apoio logístico aos recursos de intervenção mobilizados em situações de emergência. 

A solicitação de recursos, bem como a canalização de informações, entre os municípios e os 

Centros de Atendimento de Emergência, serão realizadas de acordo com os procedimentos de 

comunicação estabelecidos entre eles. 

As ações dos Centros de Atendimento de Emergência serão: 

• Manter as tarefas de acompanhamento no restante do território nos casos em que exista 

uma declaração prévia de pré-emergência. 

• Através do Gabinete de informação, gerir as informações recolhidas sobre estado da 

emergência. 

• Mobilizar recursos próprios e solicitar os de outras administrações para apoiar os 

municípios afetados. 

• Informar a delegação e subdelegação do governo. 
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O Gabinete de Informação, com os dados fornecidos pelo Centro de Atendimento de 

Emergência, elaborará os relatórios de acompanhamento de emergência. 

5.3.3. Declaração da situação 2. 

Os critérios a considerar para a declaração da Situação 2 são: 

• Previsão ou constatação da necessidade de solicitar a atuação de meios e recursos 

extraordinários. 

• Independentemente da natureza dos meios e recursos a mobilizar, quando em função 

das características do sucesso e a sua previsível evolução, o diretor do PTET o considere, 

após consultar os presidentes dos municípios afetados, o Comité Consultor e os técnicos 

que se considere oportuno. 

• Para seu controle é necessária a constituição de um Centro de Coordenação Operativa, 

de um  PMA e de um número determinados de Grupos de Acção. 

A declaração da Situação 2 permite que sejam integrados à estrutura de resposta do PTET os 

meios e recursos extraordinários não atribuídos ao PTET. 

Ficam expressamente excluídos aqueles meios e recursos de carácter internacional que possam 

de ser ativados e coordenados no contexto da Situação 3, exceto no caso de que a sua 

intervenção ocorra devido a procedimentos específicos que contemplam sua participação sem 

a direção estatal. 

A situação 2 será declarada pelo diretor do PTET por sua própria iniciativa ou a pedido da (s) 

autoridade (s) local (is) dos municípios afetados pela emergência. 

O Diretor do PTET, dependendo do tipo de risco gerado pela emergência e da gravidade dos 

danos causados por esta, decidirá que membros do Comité Consultor precisam ser convocados 

e a localização do Centro de Coordenação Operacional. 

Uma vez convocado o Centro de Coordenação Operacional, será este a assumir a gestão da 

emergência, desenvolvendo os diferentes órgãos que o integram e as funções designadas. A 

partir deste momento, o Centro de Atendimento de Emergência atuará como um órgão de apoio 

ao Centro de Coordenação Operacional. 

Os Centros de Atendimento a Emergências terão protocolos que estabelecerão as diretrizes de 

coordenação nos fluxos de comunicação sobre emergências e, especificamente, sobre: 

• Gestão de informações, conforme estabelecido no procedimento de gestão de 

informações do PTET correspondente. 

• Solicitação de serviços por parte dos cidadãos via telefone 112. 

• Solicitação de serviços por parte dos Municípios. 

• Interrupção e reposição de serviços básicos. 

5.3.4. Declaração da situação 3 

Se a emergência se agrava excecionalmente ou se produzem fenómenos cuja natureza, 

gravidade ou alcance dos riscos determinam que está em jogo o interesse nacional, o titular do 

Ministério do Interior, por iniciativa própria ou a pedido da Comunidade de Castela e Leão ou 
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da Galiza, ou do delegado de Governo em Castela e Leão ou na Galiza, declarará o interesse 

nacional. 

Em Portugal, a ativação do Plano a este nível, faz-se por decisão da Comissão Nacional de 

Proteção Civil ou a emissão da declaração pelo Governo. 

Uma vez declarada esta situação, a gestão do plano será desenvolvida pela Comissão de Gestão 

constituído pelas partes mencionadas nos parágrafos anteriores, prevendo a aplicação do PTET. 

Na parte espanhola, caso seja decidida a intervenção da Unidade Militar de Emergências, a 

direção e a coordenação operacional das ações a serem executadas na área afetada no campo 

da proteção civil corresponderão ao Chefe da Unidade Militar de Emergências sob a 

dependência do Ministro do Interior, em conformidade com o disposto no artigo 9 da Norma 

Básica de Proteção Civil, sem prejuízo das competências das Forças e Órgãos de Segurança do 

Estado em questões de segurança pública. 

6. INTEGRAÇÃO DE PLANOS 

Entende-se por Integração o conjunto de procedimentos e meios que garantam a continuidade 

e coordenação das atuações entre planos de aplicação consecutiva ou simultânea. 

Em qualquer caso, a ativação de um plano territorial de proteção civil de âmbito superior não 

supõe a desativação do plano territorial de proteção civil de âmbito local ativado, implica a 

integração deste no anterior, tanto a nível de direção como Operacional. 

6.1. Plano territorial de proteção civil de âmbito superior 

O PTET poderá integrar-se no Plano Estatal ou Nacional aprovado pela respetiva Administração 

Geral do Estado. 

O Comité de Direção, no qual se integram a Administração Nacional espanhola e/ou portuguesa 

e a Administração autonómica e/ou de Distrito, assegura a coordenação definida para o caso de 

atuação conjunta das Administrações. 

6.2. Planos territoriais de proteção civil de âmbito local 

Os planos territoriais de proteção civil de âmbito local ficam integrados no PTET uma vez este 

seja ativado em Fase de Emergência. 

Há que ter em conta as seguintes considerações para a sua integração no PTET: 

• O diretor do plano territorial de proteção civil de âmbito local ou um responsável por 

este pode ser convocado pela Direção do PTET para formar parte do Centro de 

Coordenação Operativa do mesmo. 

• Um responsável do plano territorial de proteção civil de âmbito local pode ser 

convocado pelo chefe do PMA. 

• As equipas intervenientes no plano territorial de proteção civil de âmbito local são 

integradas nos Grupos de Acão do PTET, por decisão da Direção do PTET, após consulta 

do chefe do PMA. 

• As equipas intervenientes no plano territorial de proteção civil de âmbito local ficam à 

disposição dos chefes dos Grupos de Acão do PTET correspondentes e mantêm uma via 

de comunicação direta com eles, ficando, ainda, integrados na estrutura do PMA e sob 
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as ordens do chefe do PMA atribuído. Garantir-se-á, que, em caso de ativação, se tenha 

feito uma primeira comunicação via telefónica ao CAE 112 do seu território, com 

independência de cumprir o resto dos avisos e requisitos que reúnem os diferentes 

planos. 

• Por parte da entidade local serão estabelecidos os mecanismos necessários para facilitar 

o acesso e distribuição dos meios e recursos ativados pelo PTET. 

• Será articulado um sistema de comunicações que garanta que todos os intervenientes 

recebem a informação operativa necessária para que a sua atuação seja segura e eficaz. 

6.3. Planos de autoproteção 

Quando as incidências ocorridas numa instalação, centro ou dependência que disponha de um 

plano de autoproteção, obriga à ativação do PTET, ou quando como consequência da mesma 

emergência se execute simultaneamente a ativação de um ou mais planos de autoproteção, 

deverá levar-se a cabo a integração tanto a nível de direção como operativa de todos os planos. 

Para tal, las diretrizes de atuação são as seguintes: 

• O diretor do plano de autoproteção ou um responsável por este poderá ser convocado 

pela Direção do PTET para formar parte do Comité Consultor do mesmo. 

• O diretor do plano de atuação em emergências do plano de autoproteção ou um 

responsável por este poderá ser convocado pelo chefe do PMA. 

• As equipas intervenientes no plano de autoproteção serão integradas nos Grupos de 

Acão do PTET segundo as funções que lhe tenham sido atribuídas. 

• As equipas intervenientes no plano de autoproteção estarão à disposição dos chefes dos 

Grupos de Acão do PTET correspondentes e mantêm uma via de comunicação direta 

com eles, ficando, ainda, integrados na estrutura do PMA e sob as ordens do chefe do 

PMA atribuído 

• Haverá uma comunicação permanente entre o Centro de Controlo do plano de 

autoproteção e o PMA (através do seu representante neste). Garantir-se-á, que, em 

caso de ativação, se tenha feito uma primeira comunicação via telefónica ao CAE 112 do 

seu território, com independência de cumprir o resto dos avisos e requisitos que reúnem 

os diferentes planos. 

• Por parte do centro, estabelecimento ou dependência serão estabelecidos os 

mecanismos necessários para facilitar o acesso e distribuição dos meios e recursos 

mobilizados pelo PTET. 

• Será articulado um sistema de comunicações que garanta que todos os intervenientes 

recebem a informação operativa necessária para que a sua atuação seja segura e eficaz. 
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7. MEDIDAS OPERATIVAS 

7.1. Determinação das diferentes fases operativas do plano 

A operacionalidade define-se por um conjunto de ações que serão aplicadas por cada grupo de 

pessoas envolvidas na resolução de emergências. 

Por isso a operacionalidade implica uma articulação flexível do plano que permita a sua 

adaptação de acordo com a natureza, tempo e lugar onde deva ser aplicado. 

Tendo em conta os níveis de emergência previamente estabelecidos nos planos territoriais de 

emergência de cada uma das Administrações Públicas existentes dentro da zona ARIEM, foram 

definido Níveis de Emergência de características similares aos já existentes nos referidos planos. 

O objetivo desta semelhança de escala nos níveis de emergência corrobora-se na intenção de 

estandardizar e homogeneizar os mesmos para facilitar o entendimento/compreensão e a 

cooperação entre as diferentes áreas da zona ARIEM no momento de definir de igual forma e 

com o mesmo critério o nível no qual se insere o sucesso ou emergência ocorrido. 

Por “Fase” entende-se a estruturação temporal de atuações para lidar com um fenómeno ou 

sucesso ou as previsões de evolução que provocam o podem provocar una emergência. 

Qualquer que seja o nível de gravidade, a natureza e extensão do risco ou os serviços e recursos 

a mobilizar, serão considerados de acordo com os graus de iimediatismo do sucesso quatro fases 

principais: fase de acompanhamento, fase de alerta, fase de emergência e fase de recuperação 

ou reabilitação.  

7.1.1. Atuação em pré-emergência 

O diretor do PTET pode ativar o plano pré-emergência em situações ou riscos que o exijam. 

Quando se disponha de informações ou previsões desfavoráveis  sobre a evolução de um 

fenómeno ou evento, se iniciará a fase de pré-emergência. 

7.1.1.1. Alerta 

Os Centros de Atendimento de Emergência são responsáveis por notificar a ativação do PTET na 

fase pré-emergência às organizações envolvidas na operacionalidade do PTET e aos municípios 

envolvidos. 

Para todos os envolvidos, a fase pré-emergência começa com a receção da declaração. Nesse 

momento devem ativar os seus protocolos internos de atuação. 

A declaração de pré-emergência prevista no PTET tem um alcance transfronteiriço, cabendo à 

autoridade local declarar a situação pré-emergência nos seus respetivos municípios. Uma vez 

comunicada a situação pré-emergência aos municípios, estes ativarão os seus planos municipais 

e realizarão as ações para esta fase descrita no referido plano. Nos casos em que não há planos 

municipais, a declaração de pré-emergência de âmbito autonómico pode ser estendida ao nível 

local, desde que a autoridade local considere conveniente para adotar as medidas de proteção 

à população que julgar necessárias. 

Quando o Diretor do PTET não considerar necessário ativar o PTET na fase pré-emergência, os 

Centros de Atendimento a Emergências poderão informar através de uma notificação os 

municípios afetados pelo fenômeno e os organismos de proteção civil colaboradores. 
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• Demarcaciones de estradas. 

• Unidade Militar de Emergências. 

• Outros organismos como: portos, aeroportos, confederações  hidrográficas… 

Os organismos e serviços operacionais envolvidos na operação do PTET a alertar são os 

seguintes: 

• Municípios incluídos no campo da pré-emergência. 

• Delegação e subdelegações do governo. 

• Centros de Informação e Coordenação de Emergência Sanitária. 

• Guarda Civil, Polícia Local, GNR e Polícia Nacional. 

• Cruz Vermelha Correspondente de acordo com a zona correspondente. 

• Proteção civil dos municípios incluídos no âmbito da pré-emergência. 

• Empresas de gestão e distribuição de serviços básicos. 

• Empresas de gestão de redes de terminais e transportes. 

• Administrações de estradas. 

• Unidade Militar de Emergência. 

•  Outras organizações, como: portos, aeroportos, concelhos hidrográficos ... 

A comunicação da situação pré-emergência pelos Centros de Assistência a Emergências aos 

Organismos envolvidas na operacionalidade do PTET será realizada de acordo com os protocolos 

de comunicação estabelecidos. 

A declaração da situação pré-emergência será feita de acordo com o modelo disponível da 

declaração de situações do PTET. 

Será através do Gabinete de Informação que será difundida para os meios de comunicação social 

a situação de pré-emergência, onde serão acompanhadas as medidas básicas de proteção de 

acordo com o tipo de risco envolvido. 

7.1.1.2. Monitorização da Pré-emergência 

A fase de acompanhamento começará assim que o Alerta for realizado para todos os Municípios, 

Organismos e serviços operacionais envolvidos na operação do PTET. 

Esta fase visa verificar ou não que o fenômeno causa danos, avaliá-los e declarar a fase de 

emergência ou declarar o fim da situação pré-emergência. 

O Diretor do PTET ativará o Procedimento de Atuação de Gestão de Informações e será 

constituido o Gabinete de Informações nos Centros de Assistência a Emergências. 

Nesta fase, é importante que todas as Administrações, Organismos e serviços operacionais 

forneçam informações sobre a gênese e o desenvolvimento de incidentes relacionados ao risco 

causado pela declaração da situação pré-emergência aos Centros de Atendimento a 

Emergências correspondentes, para que estes, através do Gabinete de Informações, prepare os 

Relatórios de Acompanhamento correspondentes e forneça informações de retorno a todos os 

Organismos e serviços operacionais envolvidos na operação do PTET. 
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De um modo geral, e dependendo do tipo de risco gerado pela declaração da situação pré-

emergência, os organismos e serviços operacionais envolvidos são: 

• Os centros de atendimento a emergências, através das salas de emergência e o número 

de telefone de emergência 112. 

• Municípios afetados pelo âmbito territorial da declaração da situação pré-emergência. 

7.1.2. Fase de Emergência 

A Fase de Emergência corresponde aos cenários em que a ativação e a intervenção dos serviços 

públicos de proteção civil e emergência são necessárias como resultado da ocorrência de um 

sucesso ou fenómeno que causa danos às pessoas, propriedades ou ao meio ambiente. 

Esta fase pode ser iniciada, diretamente pela ocorrência de um fenómeno ou sucesso de um 

cenário normal, ou pelo progresso desfavorável do fenómeno que levou ao início da fase de 

acompanhamento ou da fase de alerta. Neste último caso será dada continuidade às atuações 

já iniciadas. 

A fase de emergência permitirá a implementação das medidas de ação previstas no plano e 

implementar parcial ou totalmente sua estrutura. Nesta estrutura serão enquadrados todos os 

meios envolvidos. Durante esta fase poderão ter inicio os trabalhos de recuperação. 

Os responsáveis pelos meios e recursos, envolvidos na execução do plano, têm a obrigação de 

transmitir as informações sobre as medidas adotadas, as intervenções realizadas e a evolução 

da situação à Direção do plano, através dos canais estabelecidos e abertos permanentemente. 

Essa fase terminará quando desaparecerem as circunstâncias que deram origem à emergência, 

independentemente de ser necessário manter a fase de acompanhamento até que se retome 

normalidade. 

7.1.3. Fase de recuperação ou reabilitação 

A Fase de Recuperação começa com a conclusão da Fase de Emergência e quando se considera 

que não há possibilidades significativas de reativação. 

Com base nas informações recebidas no final da emergência, a Direção do plano informará os 

responsáveis por todas as entidades ou empresas competentes pelo restabelecimento de cada 

um dos serviços, as ações realizadas durante o período em que o plano esteve ativo, bem como 

a situação das pessoas, bens, meio ambiente e serviços afetados pela emergência. 

Os trabalhos de identificação e avaliação dos danos causados pela emergência começarão o 

mais rápido possível e serão executados pelos técnicos das entidades ou empresas competentes 

na manutenção dos serviços afetados pela emergência. 

Pode ser estabelecido um Plano de Ação para a Recuperação da Zona Afetada que integrará um 

conjunto de ações e medidas das entidades públicas e privadas a fim restaurar a normalidade 

na área danificada. 

Essa avaliação servirá de base para as ações subsequentes de reconstrução e indemnização ou 

outras que possam surgir. 

Nesta Fase, prosseguirão os trabalhos iniciados na Fase de Emergência, tais como: atenção às 

vítimas, realojamento destas, apoio psicológico, assistência à saúde, controlo e vigilância da 
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saúde pública, notificação/confirmação às empresas de gás, água, energia elétrica, 

telecomunicações e transporte dos danos causados e medidas de recuperação. 

É essencial comunicar com as pessoas afetadas de maneira correta no tempo e na forma ao 

longo deste processo, bem como um tratamento adequado das informações para a população 

em geral.  

7.1.4. Actuação de apoio à  activação de planos em Castela e Leão, Galiza e Portugal 

As ações de apoio à organização descritas nos planos de proteção civil de Castela e Leão, Galiza 

e Portugal, nos municípios que não pertencem à área da ARIEM, estão divididas nos seguintes 

grupos: 

• Ação em emergências em municípios limítrofes/adjacentes da área da ARIEM. 

• Ação em emergências graves noutros municípios das províncias / distritos aos quais 

pertencem os municípios da zona ARIEM. 

• Ação de emergência nas proximidades dos limites da zona ARIEM. 

Nos dois primeiros casos, embora a ativação do PTET ocorra, uma vez que não são necessárias 

medidas para proteger a população da área da ARIEM ou o estabelecimento de estruturas de 

gestão de emergências estabelecidas no plano, não é necessário declarar uma situação de 

emergência 

O Diretor do PTET pode estabelecer a necessidade de constituição do Centro de Coordenação 

Operacional, para que a mobilização de recursos de apoio aos municípios afetados pela 

emergência seja coordenada a partir deste. 

7.1.4.1. Actuação em emergências em municípios limítrofes da zona ARIEM 

Quando ocorre uma grande emergência em um município limítrofe na área ARIEM, o Diretor do 

PTET pode mobilizar recursos atribuidos ao PTET para apoiar a estrutura de emergência 

estabelecida no Plano de Proteção Civil ativado naquele momento. 

Para que o Centro de Assistência a Emergências proceda á mobilização dos recursos atribuídos 

ao PTET, a solicitação expressa feita pela Comunidade Autónoma ou pelo Distrito em que a 

emergência ocorre deve ser registrada previamente. 

Durante a implementação deste Plano, os seguintes pontos devem ser abordados: 

• Protocolo de solicitação de recursos. 

• Protocolo de mobilização de recursos pelos Centros de Atendimento a Emergências. 

• Protocolo para incorporação de recursos à estrutura de emergência no Plano de 

Proteção Civil ativado. 

7.1.4.2. Actuação em emergências graves noutros municípios das Comunidades 

Autónomas/Distritos aos quais pertencem os municípios da zona ARIEM. 

Quando emergências graves ocorrem em municípios não fronteiriços e pertencem às 

Comunidades Autónomas / Distritos aos quais pertencem os municípios da área da ARIEM, o 

Diretor do PTET, a pedido da Comunidade Autónoma / Distrito ou Estado, nos casos em que 

tenha sido declarado o interesse nacional, poderá mobilizar recursos atribuídos ao PTET em 
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apoio à estrutura de emergência estabelecida no Plano de Proteção Civil ativado para essa 

emergência. 

7.1.4.3. Actuação em emergência nas proximidades dos limites da zona ARIEM 

Quando ocorre uma emergência e não está claro se ocorre dentro ou fora da área da ARIEM, 

pelo Diretor do PTET, este plano será ativado na situação apropriada, dependendo da gravidade 

da emergência e estabelece a estrutura de gestão de emergências apropriada. 

O Centro de Atendimento a Emergências dará a informação sobre a emergência. 

Ao determinar o local da emergência, se esta tiver ocorrido fora da área da ARIEM, o Diretor do 

PTET, em coordenação com o diretor do Plano de Proteção Civil ativado, avaliará a necessidade 

de que os recursos mobilizados sigam a operar no terreno ou ordenará a sua retirada. 

No caso de que os recursos continuem a atuar, serão seguidas as diretrizes estabelecidas para a 

ação dos recursos atribuídos ao PTET em caso de emergências nos municípios limítrofes da área 

ARIEM. 

7.1.5. Actuações de apoio á activação de Planos Estatais 

Quando um Plano Estatal é ativado, o Diretor do PTET, a pedido do diretor do Plano Estatal 

ativado, pode ativar o PTET em apoio à estrutura de emergência estabelecida no Plano Estatal 

ativado. 

O diretor do Plano Estatal dirigirá e coordenará as ações a serem realizadas em caso de 

emergência. A estrutura de gestão de emergências será a indicada no Plano Estatal ativo. 

O Diretor do PTET pode ordenar a constituição do Centro Operacional de Coordenação para 

coordenar a mobilização de recursos. 

7.2. Determinação dos procedimentos de constituição dos diferentes órgãos de 

direção. 

Para o pleno funcionamento do PTET, a organização das funções de coordenação e direção dos 

diferentes órgãos participantes de uma emergência requer uma estrutura organizacional com 

um único comando, para evitar duplicação e possíveis problemas de hierarquias operacionais 

ou jurisdicionais que possam ocorrer. 

Grande parte dos territórios incluídos na zona ARIEM possui planos de emergência específicos 

em diferentes níveis organizacionais, desde o nível municipal até o nível nacional. Essa situação 

mostra e justifica a necessidade da existência de uma estrutura com um único comando e a 

correta integração do plano com esses planos territoriais, conforme discutido na seção anterior. 

São estabelecidos quatro níveis hierárquicos de direção de emergências no plano, onde a 

composição e a atuação são determinados com base na gravidade da emergência, o seu alcance 

territorial e os serviços e recursos a serem mobilizados. Esses níveis ordenados da hierarquia 

mais alta para a mais baixa no plano são: Diretor do Plano, Centro de Coordenação, Posto 

Avançado de Comando (PMA) e Grupos de Açao. 

Esta estrutura organizacional mostra semelhança com as apresentadas nos planos de 

emergência territorial das regiões às quais pertencem os municípios da área ARIEM, o que 
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favorece a integração e a interiorização do Plano pelas partes intervenientes, ao ser uma 

estrutura conhecida. 

Quando ocorre uma emergência na área da ARIEM, é a pessoa responsável pelo Plano Territorial 

de Emergência Transfronteiriça (PTET) da área afetada que assume o comando e o controlo da 

mesma. 

Dependendo do nível de emergência declarado, a dimensão territorial da mesma e os recursos 

a serem mobilizados, o pessoal das áreas afetadas ou que venha a ser afetada pela emergência 

e/ou que contribuam com recursos será incluído no Comité Consultor e no Gabinete de 

Informação. Da mesma forma, será incluído o pessoal correspondente dos Centros de 

Assistência de Emergência das áreas afetadas. 

A estrutura organizativa seria a seguinte: 

 

Figura 2. Estrutura organizativa do PTET. 

7.2.1. Diretor do Plano 

O diretor do plano prevalece, durante a ativação do plano e no âmbito das funções que lhe são 

confiadas para a resolução da emergência, sobre o exercício das funções diretivas de qualquer 

autoridade pública territorial ou de outros diretores de planos na área ARIEM. Esta capacidade 

diretiva implica coordenação no desenvolvimento das competências das restantes autoridades 

e diretores de planos, os quais mantêm as funções de dirigir os seus próprios planos e serviços. 

O diretor do PTET, como responsável máximo, adotará as medidas que lhe permitam, 

dependendo do tipo de emergência e das circunstâncias particulares em que se desenvolve, 

lidar com esta e mitigar as suas consequências. 

A direção do plano em cada nível de ativação deste será estabelecida de acordo com o território 

em que a emergência ocorre. Assim, no caso de Castela e Leão, é estabelecido: 

• No nível provincial, ao delegado territorial da Junta de Castela e Leão, que pode delegar 

no secretário territorial ou a quem ele designar. 
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• No nível regional, ao chefe do Ministério responsável pela proteção civil, que pode ser 

delegado ao chefe da Direção-Geral responsável pela proteção civil ou a quem ele 

designar. 

Na Galiza está estabelecido: 

• Ao presidente do município na situação 0, o qual pode delegar a qualquer outra pessoa 

do seu município que não exerça outra função dentro desse nível do Plano, para que a 

mesma pessoa não possa ter duas funções ao mesmo tempo. 

• Titular no nível provincial do Departamento da Junta em questões de Proteção Civil em 

Situação 1. O qual pode delegar a qualquer outra pessoa em seu departamento que não 

exerça outra função dentro desse nível do Plano, para que a mesma pessoa não tenha 

duas funções ao mesmo tempo. 

• Chefe da Direção Geral da Junta em questões de Proteção Civil. Que pode delegar para 

qualquer outra pessoa em seu departamento que não exerça outra função dentro desse 

nível do Plano, para que a mesma pessoa não possa ter duas funções ao mesmo tempo. 

• Representante da Administração do Estado, na comissão de direção com o Chefe do 

Departamento de Xunta em Proteção Civil. Que pode delegar para qualquer outra 

pessoa em seu departamento que não exerça outra função dentro desse nível do Plano, 

para que a mesma pessoa não possa ter duas funções ao mesmo tempo. 

No caso de Portugal, o Diretor do Plano será estabelecido: 

• No nível municipal, ao Presidente da Câmara Municipal. 

• No nível distrital, o membro do governo responsável pela área de proteção civil, com 

possibilidade de delegação, em caso de ausência ou impedimento. 

• No nível nacional, o Primeiro Ministro, que será substituído, na sua falta ou 

impedimento, pelo Ministro da Administração Interna. 

7.2.2. Comité consultor 

É o órgão colegiado de assistência à Direção do PTET na execução de suas funções, seja em 

relação às ações de resolução de emergências, quanto em relação à manutenção da 

operacionalidade do PTET. A Direção poderá convocar a totalidade ou parte de seus membros, 

conforme julgar apropriado, de acordo com as necessidades de cada momento, bem como as 

características e a gravidade da emergência. 

7.2.3. Gabinete de Informação 

O Gabinete de Informação é o órgão responsável por canalizar e supervisionar todas as 

informações fornecidas aos meios de comunicação. As informações para a população serão 

consideradas parte essencial na gestão de uma emergência e serão realizadas por um único 

porta-voz oficial, que será o diretor do PTET ou as pessoas encarregadas nas quais ele delegue, 

dependendo da área geográfica afetada. 

7.2.4. Centro de Coordenação Operacional 

O Centro de Coordenação Operacional é o órgão que compõe a estrutura de coordenação do 

PTET e inclui o Diretor do Plano, o Comité Consultor e o Gabinete de Informação. 
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A ativação do plano requer a constituição do correspondente Centro de Coordenação 

Operacional. 

O Diretor do Plano poderá contatar os seus membros antes da ativação formal do PTET, 

podendo constituir o Centro de Coordenação Operacional e atuar em primeira instância, através 

de  qualquer meio que garanta o trabalho coordenado de seus membros. 

O Diretor do Plano pode modificar a localização do Centro de Coordenação Operacional de 

acordo com as necessidades especiais da emergência. 

7.2.5. Posto de Comando Avançado (PMA) 

O Posto de Comando Avançado (PMA) executará as instruções da Direção do PTET quando este 

estiver ativado. Em qualquer caso, coordenará as ações dos recursos materiais e humanos que 

intervêm no local da emergência e atuará como uma ligação com o Diretor do Plano, através do 

Centro de Coordenação Operacional, nas proximidades do local onde a emergência ocorre. 

O PMA faz parte da estrutura organizacional do PTET. A sua constituição é realizada a pedido da 

Direção deste, embora os Grupos de Acão que atuavam na resolução da emergência 

anteriormente à ativação do PTET possam constitui-lo previamente. 

Dependendo da natureza e gravidade da emergência, a Direção do PTET pode estabelecer e 

designar um ou mais PMA. O seu âmbito territorial será aquele que permita uma coordenação 

efetiva das intervenções. Como regra geral, será ativado apenas um PMA. 

Para tornar a coordenação operacional dos Grupos Acção o mais eficaz possível, o PMA será 

estabelecido nas proximidades da área afetada pela emergência. 

A sua localização será definida pela Direção do PTET, com base no que é indicado pelo Centro 

de Coordenação Operacional, previamente consultado pelo chefe do PMA. A localização do PMA 

deve reunir, se possível, às seguintes características: 

• Ser um lugar seguro o mais próximo possível da emergência. 

• Estar situado numa zona em que exista suficiente cobertura de radio (tanto analógica 

como digital), que permita o acesso a diferentes redes de telecomunicações (fixa ou 

móvel). 

• Tenha acesso à rede elétrica. 

• Tenha fácil acesso e espaço amplo para estacionamento e receção de veículos. 

A composição do PMA e da sua equipa corresponderá aos planos de emergência 

correspondentes da área afetada. 

7.2.6. Grupos de ação 

Os Grupos de Ação são unidades organizadas com a preparação, experiência e meios materiais 

relevantes para lidar com a emergência de maneira coordenada e de acordo com as funções que 

lhes são atribuídas. 

Os Grupos de Ação são constituídos pelos recursos humanos e materiais dos planos de 

emergência da área afetada, os designados por outras Administrações Públicas e os 

dependentes de outras entidades públicas ou privadas, com os quais é organizada a intervenção 

direta na emergência. Embora possam ser compostos por meios humanos e materiais de 
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titularidade diferente, eles têm em comum o desempenho de funções convergentes e 

complementares. 

Os componentes dos diferentes Grupos de Ação que estão atuando no local do incidente o farão 

sob as ordens de seu superior hierárquico imediato. 

A composição dos Grupos ação e do seu pessoal será a correspondente aos planos de 

emergência correspondentes da área afetada. 

7.3. Análise de estratégias, táticas e procedimentos operacionais usados em 

emergências. 

O conceito de emergência é genérico e facilmente assimilável na sua definição. AS emergências 

têm acontecido ao longo da história e foram travadas das mais variadas formas. 

Com o tempo, governos e organismos perceberam a necessidade de estruturar uma resposta 

organizada e estruturada a essas emergências; portanto, aprovaram leis e desenvolveram 

regulamentos para finalmente aprovar planos de emergência em diferentes escalas territoriais, 

com base na área geográfica definida ou das estruturas administrativas envolvidas. Um exemplo 

disso pode ser a Lei 17/2015, de 9 de julho, do Sistema Nacional de Proteção Civil ou a Lei 

27/2006, de 3 de julho, de Bases de Proteção Civil. 

Nestas leis, foram definidos e desenvolvidos os Planos de Emergência em diferentes escalas ou 

áreas de atuação, como, por exemplo: 

• Planos nacionais de emergência. 

• Planos de emergência territorial de comunidades autónomas ou distritos. 

• Planos municipais de emergência. 

A nível europeu, existe um Centro Europeu de Coordenação de Resposta a Emergências (CECRE), 

com o seu mecanismo de Proteção Civil da União (MPCU). 

A pluralidade de planos existentes em diferentes escalas territoriais possui uma estrutura básica 

comum, com suas variações dependendo dos recursos e administrações envolvidos, mas todos 

influenciam e definem critérios de integração para que as funções não se dupliquem entre si e 

possam agir em conjunto. 

Uma análise das estratégias, táticas e procedimentos operacionais utilizados em emergências 

mostra, em geral, essa estrutura semelhante entre os planos. A partir dessa análise, extrai-se 

que, dependendo do local onde estamos, do nível territorial ou das administrações em questão, 

existem diversos planos que podem ser classificados tanto por setores quanto por riscos 

específicos para os quais foram projetados.  

Os procedimentos operacionais usados em emergências permitem planear com antecedência 

como lidar com qualquer tipo de situação de emergência. Dessa forma, a gestão de incidentes 

não está sujeita a improvisação, pois responde a decisões previamente estudadas e acordadas 

entre os diferentes serviços que resultam em um guia para atuar em emergências. O objetivo 

desses procedimentos é poder implementar um plano de ação adequado à resolução da 

emergência e organizar com prioridade sua gestão, para isso: 
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• Cada possível incidente deve ter uma resposta normalizada e um nível de prioridade 

atribuido. 

• Tudo que seja suscetível de ocorrer deve ter associado um procedimento. 

• E necessário conhecer exatamente onde atua cada organismo e para que atua. 

• E necessário conhecer onde ocorre o incidente e o que ocorre.  

Todos estes planos têm seus protocolos específicos perfeitamente definidos, levando em 

consideração as emergências específicas a que se referem; portanto, se tivermos que 

determinar procedimentos operacionais gerais, teremos de respeitar os estabelecidos nos 

planos elaborados em um nível superior, ou seja, os de nível nacional ou de comunidade 

autônoma / distrito, mesmo municipais, já que os protocolos específicos para emergências 

concretas sofrem com esse caráter genérico, devido às especificidades técnicas que envolvem. 

7.4. Análise dos protocolos/procedimentos de prevenção e extinção de incêndios 

florestais usados na zona ARIEM e homogeneização dos mesmos. 

A Diretriz Básica de Planificação de Proteção Civil de Emergências por Incêndios Florestais em 

Espanha foi aprovada por Real Decreto 893/2013 de 15 de Novembro e publicada no Boletim 

Oficial do Estado de 7 de Dezembro. Nela se consideram três níveis de planificação: estatal, de 

comunidade autónoma e de âmbito local. 

7.4.1. Castela e Leão 

De acordo com a Lei 17/2015, de 9 de julho, do Sistema Nacional de Proteção Civil e com a 

norma básica de proteção civil, em Castela e Leão edita-se e aprova-se o Plano de Proteção Civil 

perante Emergências por Incêndios Florestais (INFOCAL). 

No que se refere a competências da Junta de Castela e Leão, repartem-se do seguinte modo: 

• A deteção, prevenção, vigilância, extinção e atuações pós-incêndios são competência do 

departamento competente em matéria de meio ambiente. Atualmente a Conselheria 

de Desenvolvimento e Meio Ambiente, através da Direção Geral de Património Natural 

e Política Florestal. 

• As atuações encaminhadas para a proteção de pessoas não implicadas na extinção 

e/ou na proteção de bens culturais, económicos, infraestruturas ou serviços 

públicos essenciais, ou qualquer outro de natureza não florestal, serão competência 

do departamento competente em matéria de proteção civil. Atualmente a 

Conselheria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, através da Agencia de Proteção 

Civil. 

A operatividade do INFOCAL em situações de emergência assenta na qualificação da gravidade 

potencial dos incêndios florestais. Os níveis de gravidade potencial são os seguintes: 

• Nível de Gravidade 0: refere-se aos incêndios que podem ser controlados com os meios 

de extinção previstos pelo Plano da Comunidade Autónoma e que, mesmo na sua 

evolução mais desfavorável não supõem perigo para pessoas não relacionadas com os 

trabalhos de extinção, nem bens que não os de natureza florestal. Serão, também, 

considerados de nível 0 os incêndios que não figure nenhuma das circunstâncias 

definidas no Nível 1. 
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• Nível de Gravidade 1 refere-se aos incêndios que podem ser controlados com os meios 

de extinção previstos pelo Plano da Comunidade Autónoma, estando previsto que pela 

sua evolução haja necessidade de por em prática medidas para a proteção de pessoas e 

dos bens que possam estar ameaçados pelo fogo. Serão, ainda, considerados de nível 1 

os incêndios a que se aplique alguma das seguintes circunstâncias: 

▪  Necessárias mais de 12 horas para poder ser controlados.  

▪ Quando se prevê que pela sua possível evolução podem por em perigo massas 

arborizadas superiores 30 ha.  

▪ Quando se prevê que pela sua possível evolução podem levar a uma avaliação de 

impacto global superior a 4. 

• Nível de Gravidade 2: refere-se aos incêndios para cuja extinção se prevê a necessidade 

de que, a pedido da direção do Plano, sejam incorporados meios não 

previstos/atribuídos no Plano de Comunidade Autónoma, ou possam admitir situações 

de emergência que se encaminhem para o interesse nacional. 

A simultaneidade de vários incêndios florestais com Nível de Gravidade 1 poderá 

considerar a declaração de um Nível de Gravidade 2, a critério do Diretor do Plano. 

Serão considerados incêndios com nível de gravidade 2 aqueles a que se aplique alguma 

das seguintes circunstâncias: 

▪ Intervenção de meios das Forças Armadas.  

▪ Evacuações.  

▪ Cortes de estradas nacionais e/ou autonómicas.  

▪ Vias ferroviárias cortadas.  

▪ Instalações singulares ameaçadas (industrias químicas, pirotecnicas, ...).  

▪ Sempre que possam comportar situações de grave risco para a população e bens de 

natureza não florestal. 

• Nível de Gravidade 3: incêndios em que após análise se verifica que está em causa o 

interesse nacional e assim sejam declarados pelo Ministério do Interior em aplicação do 

que prevê o artigo 9 da Norma Básica de Proteção Civil. 

São consideradas emergências com interesse nacional:  

▪ As que para a proteção das pessoas e bens requerem a aplicação da Lei Orgânica 

4/81, de 1 de junho, reguladora dos estados de alarme, exceção e sitio.  

▪ Aquelas em que seja necessário prever l coordenação de diferentes Administrações 

por afetarem várias Comunidades Autónomas e exijam uma contribuição de recursos 

a nível supra-autonómico.  

▪ As que pelas suas dimensões, efetivas ou previsíveis, requeiram uma direção 

nacional das Administrações Públicas implicadas. A declaração de interesse nacional 

será feita pelo Ministro do Interior, por sua própria iniciativa ou proposta pelo 

Presidente da Comunidade Autónoma ou pelo Delegado do Governo.  
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A classificação inicial da gravidade potencial dos incêndios nos níveis 0, 1 e 2 será realizada pelo 

órgão competente da Comunidade Autônoma e pode variar de acordo com a evolução do 

incêndio, a mudança nas condições meteorológicas,etc. 

Com relação à Direção da Emergência para incêndios florestais, é estabelecido o seguinte: 

• Nível de Gravidade 0: Neste Nível o Chefe de Extinção encarrega-se dos trabalhos de 

extinção. 

Quando o incêndio ainda está dentro da definição do nível de gravidade 0, o Chefe Dia 

do Centro de Comando Provincial (CPM) prevê que, devido à sua magnitude ou 

considerando que os valores paisagísticos, ecológicos, naturais ou florestais de 

importância possam estar ameaçados, pode declarar o nível de gravidade 1 ou solicitar 

a declaração do nível de gravidade 2 ao Delegado Territorial, incorporando todos os 

meios necessários para uma rápida extinção, sem ter que pôr em prática medidas para 

a proteção de pessoas e bens de natureza não florestal. 

No caso de o incêndio afetar duas ou mais províncias ou sejam necessários meios de 

outra província, o Diretor Geral do Meio Natural, ou em quem este tenha delegado, 

assume a Direção do Plano. 

• Nível de Gravidade 1: O Chefe de Extinção continua dirigindo as acuações desde o 

P.M.A., é incorporado um representante de cada um dos diferentes Grupos de Ação que 

o Diretor do Plano veja necessários e delimita a Zona de Operações. 

• Nível de Gravidade 2: É constituído o CECOPI ao qual se incorpora o Comité Consultor. 

• Nível de Gravidade 3: A declaração de interesse nacional, que determina o Nível de 

Gravidade 3, será solicitada ao Ministro de Interior pelo Comité de Direção do Plano. As 

atuações serão as previstas no Plano Estatal de Proteção Civil de Emergências por 

Incêndios Florestais. 

Os meios associados ao INFOCAL são: 

• Meios atribuídos: são os meios ou recursos próprios da Administração responsável pelo 

Plano ou de outras Administrações que, de acordo com um procedimento previamente 

estabelecido, estão anexados ao Plano e, portanto, estão direta e imediatamente 

disponíveis ao Diretor do Plano. 

• Meios de apoio: são os meios de outras Administrações ou Organismos Públicos que 

não foram atribuídas ao Plano, mas que, mediante solicitação, quando necessário, 

podem reforçar aqueles que já estão em ação. A alocação e o apoio de meios estatais 

serão feitos de acordo com as normas estabelecidas no Acordo do Conselho de 

Ministros de 6 de maio de 1994 (publicado pela Resolução da Secretaria de Estado do 

Interior de 6 de julho). 

• Meios mobilizáveis: os meios de particulares que, mediante uma compensação 

económica ou da maneira determinada pela legislação vigente, podem ser mobilizados 

para contribuir para a eficácia na obtenção dos objetivos do Plano. 

Os Planos Municipais ou outras entidades locais, no caso de Emergências por Incêndio Florestal, 

estabelecerão a organização e o procedimento para a atuação dos recursos e serviços cuja 

propriedade corresponde à Administração em questão, a fim de lidar com emergências devido 

a Incêndios Florestais, no seu âmbito territorial. 
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Serão integrados ao Plano Municipal, os planos para a autoproteção de empresas, núcleos 

populacionais isolados, acampamentos de urbanização ou empresas para fins de exploração 

florestal, incluídos no âmbito territorial deste. 

A delimitação da Comunidade será realizada primeiramente para cada uma das nove Províncias 

Históricas como uma unidade dentro da Comunidade e posteriormente, para cada uma delas, 

determinar-se-á, em função da análise de risco e vulnerabilidade, os Mapas de Risco Local, 

Vulnerabilidade e Risco Potencial. 

Em função do Mapa de Risco Potencial subdivide-se o desígnio territorial de cada uma das zonas 

geográficas, que servirá de orientação para a determinação dos meios e recursos de que se deve 

dispor para as emergências, assim como a sua distribuição. 

Os municípios de Castela e Leão, relativamente ao Risco de Incêndios Florestais classificam-se 

nos seguintes cinco grupos: 

1. Municípios com um risco de incêndios florestais Muito Alto. 

2. Municípios com um risco de incêndios florestais Alto. 

3. Municípios com um risco de incêndios florestais Moderado. 

4. Municípios com um risco de incêndios florestais Baixo. 

5. Municípios com um risco de incêndios florestais Muito Baixo. 

Com estes dados efetua-se a delimitação do território desta Comunidade Autónoma por 

províncias, distinguindo os municípios com maior risco de incêndios florestais. Estes municípios 

por ter maior risco serão de proteção prioritária. A lista desses municípios encontra-se no Anexo 

1 do INFOCAL e no mapa de proteção prioritária contra incêndios florestais.  

Os municípios de proteção prioritária e quando o INFOCAL o exigir no seu Anexo 3, deverão 

elaborar os Planos de Atuação Municipal para Emergências por Incêndios Florestais 

correspondentes, que serão integrados neste Plano. 

7.4.2. Galiza 

De acordo com a Lei 17/2015, de 9 de julho, do Sistema Nacional de Proteção Civil e com a 

norma básica de proteção civil, em Galiza edita-se e aprova-se o Plano Especial de Proteção Civil 

para Emergências por Incêndios Florestais na Comunidade Autónoma de Galiza (PEIFOGA). 

Nos casos em que o incêndio transponha os limites territoriais da comunidade ou nos casos em 

que as comunidades autónomas limítrofes se vejam afetadas por incêndios florestais e solicitem 

a ativação de recursos dependentes deste plano, ter-se-á em conta o que está indicado no Plano 

estatal de proteção civil para emergências por incêndios florestais que desenvolve a organização 

para o apoio aos planos de comunidades autónomas sempre que seja requerido por estas. O 

PEIFOGA prevê que se possa intervir tanto neste caso como no de incêndios em comunidades 

autónomas limítrofes nos que se preveja que sua evolução possa afetar o território galego, de 

acordo com os protocolos apropriados de colaboração. 

No que se refere a competências da Junta da Galiza, estas são distribuídas da seguinte forma: 

• A deteção, prevenção, vigilância, extinção e atuações pós-incêndio são competência da 

conselheria competente em matéria de montes (Atualmente Conselheria do Meio 

Rural). 
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• As atuações destinadas à proteção de pessoas não implicadas na extinção e/ou na 

proteção de bens culturais, económicos, infraestruturas ou serviços públicos essenciais, 

ou qualquer outro de natureza não florestal, serão competência da conselheria 

competente em matéria de proteção civil (atualmente Conselheria de Presidência, 

Administração Pública e Justiça). 

Segundo o estabelecido na Diretriz básica de planificação de proteção civil de emergência por 

incêndios florestais (Real Decreto 893/2013, de 15 de novembro) e no PEIFOGA a classificação 

dos fogos depende do estabelecimento prévio de um índice de gravidade potencial, em função 

do qual se declarará uma situação operativa. 

Os fogos classificam-se segundo o seu nível de gravidade potencial, de acordo com a 

seguinte escala: 

• Índice de gravidade potencial 0: refere-se a incêndios em que na sua evolução mais 

desfavorável, não há ameaça a pessoas não relacionados ao dispositivo de extinção ou 

a bens que não sejam de natureza florestal, e os danos florestais esperados são muito 

pequenos (pela extensão do fogo ou pelas características da massa afetada). 

• Índice de gravidade potencial 1: refere-se a incêndios em que, na sua evolução mais 

desfavorável, está prevista a necessidade de implementar medidas para a proteção de 

pessoas fora do dispositivo de extinção ou de bens isolados ameaçados de natureza não 

florestal (infraestruturas sensíveis ou redes de abastecimento)), e os danos florestais 

esperados são consideráveis (devido à extensão do incêndio ou às características da 

massa afetada). 

• Índice de gravidade potencial 2: refere-se a incêndios em que, na sua evolução mais 

desfavorável, está prevista uma séria ameaça a núcleos populacionais ou infraestruturas 

de especial importância, e os danos florestais esperados são muito importantes (devido 

à extensão do incêndio ou à características da massa afetada), de modo que é necessário 

adotar imediatamente medidas para a atenção e socorro da população ou para a 

proteção dos bens. 

• Índice de gravidade potencial 3: refere-se a incêndios em que, uma vez avaliadas as 

circunstâncias anteriores no seu índice máximo de gravidade e outras que atuam sobre 

o dispositivo de extinção se verifica a impossibilidade na continuidade do trabalho de 

controlo do incêndio. 

A situação operativa dos planos será consequência dos danos ocorridos, do índice de gravidade 

potencial e da disponibilidade de meios e recursos. Ter-se-ão em conta outros critérios relativos 

a: 

• A simultaneidade temporal e/ou a concentração espacial de fogachos ou incêndios 

florestais que poderiam ter lugar num espaço territorial determinado. 

• A suficiência, adequação e disposição dos meios e recursos com os quais conte o plano 

de controlo de incêndio e / ou atenção e socorro à população afetada. 

• A sazonalidade temporal, bem como a ativação e processo de arranque dos dispositivos 

de prevenção e extinção de incêndios florestais determinados nos planos. 
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• Outras circunstâncias de natureza administrativa, devido ao espaço territorial afetado 

ou devido à intensidade e/ou gravidade das consequências advindas ou potenciais sobre 

as pessoas e seus bens. 

• Qualquer outra, a critério da autoridade a quem corresponda a direção do plano ativado 

correspondente. 

Atendendo aos critérios anteriores, as situações operativas do PEIFOGA são: 

• Situação 0: situação de emergência provocada por um ou vários incêndios florestais 

que, na sua evolução previsível, possam afetar apenas bens de natureza florestal e 

possam ser controlados com os meios e recursos do próprio plano local ou da 

comunidade autónoma, incluindo os meios do Estado, sempre e quando estes últimos 

atuem dentro da sua zona de atuação. A situação 0 corresponderá de modo geral a 

incêndios com IGP0. 

• Situação 1: situação de emergência provocada por um ou vários incêndios florestais 

que, na sua evolução previsível, possam afetar gravemente bens florestais e, a ser o 

caso, levemente a população e os bens de natureza não florestal e que podem ser 

controlados com os meios e recursos do plano da comunidade autónoma, ou para cuja 

extinção possa ser necessário que, a pedido de órgão competente da comunidade 

autónoma e após a avaliação da Direção Geral de Proteção Civil e Emergências do 

Ministério do Interior ou da Direção Geral de Desenvolvimento Rural e Política Florestal 

do Ministério de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, de acordo com qual 

corresponda, sejam incorporados meios extraordinários. O plano será ativado em 

situação 1 para incêndios IGP0 quando seja necessária a incorporação de meios 

extraordinários, ou para incêndios IGP1, declarados como tal uma vez que os danos 

esperados são consideráveis, pela extensão do incêndio ou pelas características da 

massa afetada, mas que não pressupõe por em prática medidas de proteção dirigidas à 

população alheia ao dispositivo de extinção. 

• Situação 2: situação de emergência provocada por um ou vários incêndios florestais 

que, na sua evolução previsível, possam afetar gravemente a população e os bens de 

natureza não florestal, e que exigem a adoção imediata de medidas de proteção e 

socorro. Pode ser necessário que, a pedido de órgão competente da comunidade 

autónoma, sejam incorporados meios extraordinários ou que possam admitir situações 

que derivem no interesse nacional. O plano passará situação 2 para incêndios IGP1 ou 

superiores quando a qualificação seja motivada pela afetação da população e dos bens 

de natureza não florestal (vias principais de comunicação e redes principais de 

abastecimento) e seja necessário adotar medidas de proteção dirigidas à população, 

como sejam a evacuação e/ou alojamento. A qualificação da situação operativa do plano 

será estabelecida pelo diretor do plano através do centro de coordenação central do 

SPDCIF para as situações 0 e 1 e, pelo delegado territorial da Junta da Galiza na província 

que esteja afetada pelo fogo, para a situação 2, quando sugerido pelo centro de 

coordenação central do SPDCIF. Esta qualificação poderá variar de acordo com a 

evolução do incendio. Além disso, a situação operativa 1 será comunicada ao organismo 

competente em matéria de protecção civil, através do CAE112. 

• Situação 3: situação de emergência correspondente e consecutiva à declaração de 

emergência de interesse nacional pelo Ministério do Interior. Será efetuada por 
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iniciativa própria da instância do conselheiro competente em matéria de protecção civil 

ou do delegado do Governo na Galiza. 

Portanto, o PEIFOGA estabelece que é da responsabilidade do departamento responsável pelas 

questões florestais designado no Plano de Prevenção e Defesa Contra Incêndios Florestais da 

Galiza (PLADIGA) a direção do Plano na Situação 0 e 1. Assim, a PLADIGA tem como objeto o 

estabelecimento da organização e ao procedimento de atuação dos recursos e serviços cuja 

propriedade corresponda à Comunidade Autónoma da Galiza, daqueles que lhe possam ser 

atribuídos pela Administração Geral do Estado, bem como daqueles que possam ser fornecidos 

pela outras entidades públicas ou privadas para lidar com incêndios florestais no território 

galego e permitir, quando apropriado, uma coordenação e ação conjunta dos vários serviços e 

administrações envolvidos no combate ao fogo, a fim de desenvolver na sua totalidade a fase 

de ação das situações 0 e 1, referentes aos incêndios florestais com Índice Gravidade Potencial 

0 ou 1, assim classificado pelas dimensões ou características da massa florestal afetada e aquelas 

atribuídas à Situação 2 no Plano Especial de Proteção Civil contra Emergências devido a 

Incêndios Florestais na Comunidade Autônoma da Galiza. 

Os meios adscritos ao PLADIGA são: 

• Os meios próprios da Conselheria do Meio Rural (CMR). 

• Os meios próprios da Administração Local, incluindo os Grupos de Emergências 

Supramunicipais (GES), as brigadas de prevenção e extinção, os veículos motobomba 

acordados, os parques comarcais de bombeiros e os parques municipais de bombeiros. 

• Os meios contemplados no Plano de Atuações de Prevenção e Luta contra os Incêndios 

Florestais do Ministério de Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA) para o apoio das 

Comunidades Autónomas. 

• Os apoios pontuais de meios das Comunidades Autónomas fronteiriças com as que 

existe convénio ou acordo. 

Todos os meios atribuídos ao plano podem ser mobilizados para qualquer lugar da Comunidade 

Autónoma da Galiza. No caso dos meios contemplados no Plano de atuações de prevenção e 

luta contras os incêndios florestais do Ministério de Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA) a 

mobilização será realizada de acordo com os protocolos estabelecidos. 

No que se refere à escala local, a lei 3/2007, estabelece que corresponde, entre outras 

competências, às camaras municipais e a outras entidades locais elaborar e aprovar os planos 

municipais de prevenção e defesa contra os incêndios florestais e integrá-los nos planos de 

emergência municipais, de acordo com o previsto na legislação galega de emergências. A 

respeito disto o PEIFOGA define os Planos de atuação municipal para o risco de incêndios 

florestais (PAM) como documentos que estabelecem a organização e as ações dos recursos e 

serviços próprios, com o objetivo de fazer frente às emergências por incêndios florestais, dentro 

do seu âmbito territorial. 

Os municípios cuja totalidade do seu território está inserida em Zonas de Alto Risco (ZAR) 

estabelecidas pelo PLADIGA, estão obrigados a elaborar o PAM. 

Para fins de prevenção e defesa contra incêndios florestais, a delimitação do território são 

províncias, distritos florestais, demarcações florestais e municípios, a partir da Resolução de 27 

de dezembro, publicada no DOG número 250, de 29 de dezembro de 1999. Os 19 distritos 

ambientais integram as funções de execução no território, de gestão e promoção florestal, de 
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prevenção e defesa contra incêndios florestais, bem como de extinção no seu âmbito, e 

constituem unidades administrativas. O mapa do distrito encontra-se no anexo III. Portanto, 

dado que o perigo de um incêndio florestal existe em maior ou menor grau em todo o território, 

conclui-se que a melhor maneira de delimitar o território é seguir os critérios administrativos 

dos distritos, uma vez que permite uma organização adequada dos recursos disponíveis. Quanto 

à delimitação dos meios e recursos que colaboram e atuam em caso de perigo para a população 

ou bens de natureza não florestal, esta será de natureza provincial, em conformidade com o 

estabelecido no plano de emergência territorial da Galiza (Platerga). 

7.4.3. Portugal 

A diferente divisão administrativa do território de Portugal tem implicações no Sistema de 

Defesa/Proteção de Florestas contra Incêndios (SDFCI). Algumas entidades com 

responsabilidade no campo do SDFCI têm cobertura geográfica baseada na divisão NUT 

(Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins estatísticos, constituída pelas divisões 

regionais existentes em todos os estados membros da União Europeia), - como as Comunidades 

Intermunicipais (CIM) - com cobertura no nível da NUT3, que estão gradualmente assumindo 

competências, especialmente no campo da prevenção. 

No entanto, a divisão administrativa que atualmente prevalece no campo do SDFCI é a de 

distritos e municípios. As estruturas da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) têm 

representação regional ao nível distrital, através da existência dos Centros Distritais de 

Operações de Socorro (CDOS). Os distritos estão divididos em municípios, que por sua vez são 

compostos por freguesias. 

De um modo geral, em Portugal, as competências de prevenção de incêndios florestais estão 

principalmente associadas às entidades do setor florestal (Secretária de Estado de Florestas e 

Desenvolvimento Rural, Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural) e as 

competências de extinção estão fundamentalmente dependentes de estruturas de proteção 

civil (sob a tutela do Ministério da Administração Interna, Secretária de Estado da Proteção Civil). 

As intervenções da proteção civil são organizadas nas corporações de bombeiros das 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (com base no voluntariado). São 

associações de direito privadas consideradas de utilidade pública administrativa, ou seja, são 

entidades que substituem o Estado e, portanto, recebem alguns benefícios legais para o pleno 

cumprimento de sua missão. 

A coordenação do SNDFCI é distribuída entre distintas instituições da seguinte forma: 

• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.), responsável pela 

coordenação de ações estruturais de prevenção, nas áreas de sensibilização, 

planificação, organização do território florestal, silvicultura e criação de infraestruturas 

de defesa contra incêndio. O dispositivo de prevenção estrutural coordenado pelo ICNF 

é integrado durante o período crítico na estrutura operacional prevista no dispositivo 

especial de combate a incêndios rurais (DECIR). O ICNF é responsável pela manutenção, 

em nível nacional, do sistema de informações sobre incêndios florestais através da 

adoção de um sistema de gestão de informações sobre incêndios florestais (SGIF, ao 

qual têm acesso todas as entidades públicas que compõe o SDFCI) e que contém os 

registros das áreas queimadas, as informações sobre recursos humanos, materiais e 

financeiros de todos os agentes de defesa contra incêndios florestais. O ICNF possui 
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serviços a nível central, regional (NUT2) e técnicos para o DFCI ao nível distrital 

(Coordenadores de Prevenção Estrutural - CPE). Não possui representação municipal, 

sendo os CPEs de cada distrito que garantem essa representação. 

• Guarda Nacional Republicana (GNR), responsável por coordenar as ações de prevenção 

relacionadas à vigilância, deteção e supervisão. Possui serviços centrais e nos níveis 

distrital e municipal. 

• Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), responsável pela coordenação das ações 

de combate, conclusão e vigilância pós-incêndio. Possui serviços centrais e distritais. A 

nível nacional, a coordenação é de responsabilidade do Comando Nacional de 

Operações de Socorro (CNOS) e a nível distrital do Comando Distrital de Operações de 

Socorro (CDOS). 

Os principais documentos de organização e de coordenação do SNDFCI (além de norma antes 

referida, que define a sua estrutura), são: 

• O Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS, Decreto-Lei nº 

72/2013, de 31 de maio), é o conjunto de estruturas, normas e procedimentos que 

garantem a atuação de todos os agentes da proteção civil, no plano operacional, 

articulado sob um único comando, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica 

e funcional. 

• A Diretiva Única de Prevenção e Combate (DUPC - resolução da Assembleia da República 

nº 20/2018, de 1º de março), que tem como objetivo definir as atribuições primárias e 

o modo de articulação dos múltiplos agentes com capacidade e responsabilidades 

compartilhadas em meios rurais e periurbanos. 

• A Direção Operacional Nacional (DON) Nº 1 da ANPC. Instrumento de planificação, 

organização, coordenação e comando operacional do Dispositivo Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro (DIOPS), estabelece-se como documento de 

referência para planos, diretrizes ou ordens de operação de outras entidades públicas 

ou privadas na área da proteção e socorro. 

• • DON nº 2/2018 da ANPC, que estabelece para o ano de 2018 o Dispositivo Especial de 

Combate aos Incêndios Rurais (DECIR). Este documento define a estrutura de gestão, 

comando e controlo, o modo de assegurar coordenação institucional, a regulação, 

articulação e otimização do desempenho operacional do SIOPS, das organizações e 

instituições envolvidas nas operações de defesa contra incêndios florestais, na ótica da 

proteção e socorro. 

O DECIR compreende as seguintes forças de dedicação permanente: 

• Corpos de Bombeiros (CB). 

• Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) da GNR. 

• Força Especial de Bombeiros (FEB) da ANPC. 

• Equipas de Intervenção Permanente (EIP). 

• Grupos de Intervenção Permanente (GIPE). 

• Técnicos do ICNF, da ANPC e dos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF) dos Municípios 

(CM), e outros elementos com capacitação técnica para dar apoio ao Comandante de 
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Operações de Socorro (COS) / Posto de Comando Operacional (PCO), a nível da 

planificação dos TO e gestão da informação técnica de âmbito florestal, assim como da 

análise e uso do fogo. 

• Grupo de especialistas e bolsa de peritos (BP) disponibilizados pela Agência para a 

Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF I.P.). 

• Grupo de especialistas e bolsa de peritos (BP) disponibilizados pela Agencia para a 

Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF I.P.). 

• Vigilantes meio ambientais atuando no âmbito da vigilância em áreas da Rede Nacional 

de Áreas Protegidas (RNAP). 

• Equipas de Sapadores Florestais (ESF), contratados pelo ICNF, os Municípios, as Or-

ganizações de Produtores Florestais, as Comissões de Baldios. 

• Equipas da AFOCELCA (Agrupamento Complementar de Empresas do Grupo Navigator 

e Grupo Altri), qualificadas para a execução de missões de ATI e apoio na liquidação e 

rescaldo de incêndios. 

As principais fases de combate a incêndios são divididas em combate inicial (ATI) e combate 

ampliado (ATA). O ATA inicia-se obrigatoriamente quando o incêndio não tenha sido conside-

rado como controlado pelo comandante das operações (COS), decorridos 90 minutos desde o 

envio do primeiro meio de ATI, ou ainda antes, sempre que as circunstâncias de propagação 

(dificuldade de extinção) o determinem. No ATI é feito o envio imediato de 3 Veículos de 

Combate a Incêndios (VCI), e usualmente (não sistemático) de um meio aéreo respetiva brigada 

helitransportada. As brigadas aerotransportadas do ATI são asseguradas pelo Grupo de 

Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR. 

Quanto a planificação de ações no território em nível municipal, os principais documentos são: 

• Os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), de âmbito 

municipal ou intermunicipal, que contêm as ações necessárias para a proteção contra 

incêndios. Além das ações de prevenção, incluem previsão e programação integrada das 

intervenções das diferentes entidades envolvidas em um possível incêndio. 

• Planos Operacionais Municipais (POM), que organizam como se inicia o funcionamento 

do PMDFCI, para vigilância, deteção, supervisão, primeira intervenção, combate, 

conclusão (rescaldo) e vigilância pós-incêndio. 

• Os planos distritais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDFCI) são os documentos 

de planificação da estrutura no nível regional dos PMDFCI. 

• O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNFCI) é o documento de 

planificação nacional do PDFCI e do PMDFCI.  

7.4.4. Implementação operacional conjunta e gestão comum dos recursos humanos 

Devido à pluralidade de meios envolvidos em um incêndio florestal e à diversidade entre 

organismos, é necessário um sistema de referência comum para idioma, posições e capacidades 

ou competências profissionais para a implementação de uma operação conjunta. Devem ser 

desenvolvidas unidades mínimas comuns das posições-chave nas operações táticas de extinção, 

por exemplo: operario, encarregado, chefe de unidade e analista. Basear este sistema em 

competências profissionais, de acordo com o Quadro Europeu de Qualificação, estruturado para 

ser compatível com as posições e a aptidões do sistema de comando único, Incident Command 
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Sistem, mas ao mesmo tempo procurando a compatibilidade dos níveis de comando e unidades 

mínimas dos sistemas já existentes (em Espanha e Portugal). 

Em outras palavras, esta estrutura de competências deve incluir as funções das operações, da 

gestão da intervenção, as de comando de pessoal e as de gestão da informação e planificação, 

criando pessoal apto exclusivamente para essas funções. Nos diferentes níveis da escala de 

comando, essas funções são desenvolvidas de maneira diferente. 

O objetivo é fornecer diretrizes para a ocupação de posições comuns e compatíveis. Cada 

competência deve ser dividida em uma série de competências específicas, fornecendo a 

modularidade e flexibilidade necessárias para a variedade de sistemas que utilizam diferentes 

ferramentas de extinção (água, ferramentas manuais, fogo ...). 

Além disso, a tomada de decisão do sistema clássico deve ser estruturada com base na 

prioridade de pessoas, bens e meio ambiente, que é uma abordagem de manobra, ou seja, ação 

direta. É necessário incorporar uma visão tática e, especialmente, uma visão estratégica. 

Portanto, devemos estruturar o processo de tomada de decisão em cada fase: 

• Valores estratégicos (bem comum): devemos garantir que o valor mais importante para 

a sociedade seja escolhido. Esse valor é básico nas decisões de defender uma casa ou 

desativar uma frente. Proporcinamos certeza. 

• Valores táticos (capacidade de trabalho, sistema de extinção): garantir sempre a 

capacidade de resposta implica não gastar mais recursos do que o disponível e, 

portanto, não tentar ações incertas que podem, consequentemente, causar um colapso 

no sistema. Estabelecemos prioridades dentro da Certeza. 

• Valores de manobra (clássicos: pessoas - bens - massa florestal): garantido o bem 

comum e a integridade do sistema, a intervenção agora segue os parâmetros clássicos. 

São efetivamente resolvidas as prioridades organizadas para obter a garantia 

estratégica da resolução. 

Para situações de alta simultaneidade, como é comum na área de ARIEM, tenha uma estrutura 

de análise que possa classificar incêndios e avaliar o potencial e as ameaças de cada incêndio 

para manter a proatividade na tomada de decisões e evitar que a dimensão da procura obrigue 

a responder é importante. 

7.5. Estandardização de protocolos operacionais e táticas de atuação em situações 

multirrisco 

A coordenação entre as administrações regionais, estatais e locais no âmbito da proteção civil é 

um requisito essencial para lidar eficazmente com situações de emergência, em particular 

aquelas que exigem a intervenção de recursos pertencentes a diferentes administrações. 

Todos os planos aprovados definem procedimentos de coordenação estáveis e de maneira 

protocolizada, o que simplifica a coordenação na Direção e na Intervenção perante emergências 

que afetam diferentes competências. Esses planos definem as interfaces que permitirão a 

coordenação na direção da emergência e a integração dos diferentes serviços e recursos. 

Os mecanismos de coordenação de ações e otimização de recursos, quando há coincidência 

temporal e territorial em emergências que envolvem a ativação de diferentes planos, sempre 

levam em consideração o princípio de unidade no comando da estrutura operacional 

estabelecida pela Lei sobre Proteção Civil. Cada plano atuará de acordo com seus próprios 
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procedimentos, coordenando as ações com outros planos através de um órgão comum da 

Direção. 

Uma situação de múltiplos riscos gera a necessidade de propor uma resposta mais forte e 

organizada para a resolução. Não se trata apenas de ampliar os recursos de acordo com a 

magnitude da emergência, mas de renovar as estratégias, táticas, manobras e recursos 

utilizados, bem como a estrutura que os organiza. 

A estrutura de resposta a uma situação de multirriscos apresenta um alto nível de complexidade, 

obviamente variável de acordo com as características dos riscos, condicionada pelos seguintes 

fatores: 

• Ocorre em um cenário variável, tanto em termos do território físico que abrange quanto 

dos níveis de risco que pode gerar. 

• A incerteza da evolução da emergência, ao mesmo tempo em que exige uma tomada de 

decisão rápida e firme. 

Na tomada de decisão, devem ser levadas em consideração as seguintes fases: 

• Análise da situação: a partir desta fase é definida a resposta. Conhecer os parâmetros 

que controlam a sua evolução pode-se saber como evoluirá emergência. 

Com esta análise, é possível estabelecer prioridades de intervenção, que estão 

associadas aos objetivos básicos dos meios de intervenção. 

• Objetivos: antes da análise da situação, deve ser feita uma avaliação de quais são as 

consequências para as pessoas, bens e meio ambiente que possam conduzir a uma 

situação de risco múltiplo, para realizar uma avaliação e determinar o nível dos riscos 

aos quais nos enfrentamos. 

A resposta, portanto, dará prioridade à proteção das pessoas sobre os bens e o meio 

ambiente, seguindo esta ordem. 

• Estratégia: detectados os elementos sensíveis que podem ser afetados, avaliados os 

meios e recursos disponíveis, o desenvolvimento e a evolução da situação, devem-se 

definir as fases, a sequência e o tempo das ações a serem realizadas, e os objetivos 

parciais que conduzirão ao objetivo geral definido e o número e tipo de meios para lidar 

com cada sequência de ações concretas. 

• Tática/s: dependendo do momento, é necessário organizar os meios de uma certa 

maneira, levando em consideração o alcance dos objetivos estabelecidos para aquela 

área e considerando o tempo necessário para alcançá-los. Ou seja, a implantação 

concreta de meios efetivos e efetivos para o conjunto de ações concretas. 

• Manobras: as ações e técnicas são estabelecidas para otimizar a resposta para atingir o 

objetivo e, por sua vez, com a melhor relação possível entre segurança e resultado. 

• Janela de atuação: em cada momento deve-se considerar se as manobras podem ser 

efetivas ou não, considerando os conceitos de resultados e segurança da intervenção, 

se os meios são adequados, se as condições da área envolvente permitem sua execução 

ou se se vão manter durante o tempo de execução. 
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A janela de atuação é o sistema espaço-temporal que determina ou permite a aplicação 

de uma tática específica com a máxima probabilidade de alcançar os resultados 

esperados. 

As prioridades de ação dos órgãos responsáveis pela intervenção em uma situação multirrisco 

estão focadas na proteção de pessoas, bens materiais e meio ambiente, nesta ordem. 

A estratégia de intervenção deve ter como objetivo reduzir, minimizar o risco gerado por essa 

situação. Com a evolução previsível dos meios potencialmente disponíveis, a estratégia deve 

definir as prioridades, a sequência e a disposição dos recursos para resolver a emergência com 

efeitos mínimos. 

Um aspecto a ser levado em consideração consideravelmente é a análise da emergência em 

termos de previsões espácio-temporais de desenvolvimento. Não é apenas necessário antecipar 

a evolução espacial, mas em que fração do tempo ocorrerá, o que dá uma ideia da margem 

disponível para um possível impacto. As necessidades presentes e futuras devem ser 

perfeitamente combinadas e, nesse caso, é essencial uma ação proactiva de mobilização de 

meios e organização da estrutura de comando de emergência que possa responder às 

necessidades das várias frentes que podem ser abertas. 

Em uma situação de multirrisco, uma resposta simultânea aos dois pedidos estabelecidos em 

paralelo deve ser fornecida, mas sem negligenciar nenhum deles: 

• Proteção da população e de seus bens, o que implica dois níveis diferentes de trabalho. 

• A contenção da situação para impedir que gere novos riscos. 

Isso implica que o número de recursos disponíveis seja insuficiente para abordar todas as 

frentes, tendo que dar prioridade às ações consideradas necessárias. Diante dessa situação, 

deve-se: 

• Ter o máximo de informações possível para afinar a análise da evolução da emergência. 

• Ter dados atualizados sobre a situação específica do incidente com base em informantes 

qualificados (pontos de observação, equipas de primeira intervenção ...) 

• Conhecer a hora de chegada dos meios mobilizados para intervir na emergência. 

• Avaliar as possibilidades de evacuação da população potencialmente afetada, caso seja 

necessário e em condições de segurança máxima para estas. 

Uma vez que os objetivos tem prioridade e os recursos necessários são designados, é 

necessário organiza-los em cada um dos cenários de emergência para: 

•  Otimizar o uso de recursos. 

•  Atingir os objetivos atribuídos no tempo previsto. 

•  Minimizar os riscos assumidos no cumprimento dos objetivos atribuídos a cada zona. 

Nesse ponto de grande demanda por recursos para resolver numerosos problemas em 

potencial, a estrutura de resposta pode falhar parcial ou totalmente em seu serviço. Essa 

situação requer uma abordagem da estratégia e, se necessário, uma redução de objetivos, o que 

implica a aceitação de um certo nível de perda de bens ou elementos a serem protegidos. 
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É importante, para isso, ter uma ampla gama de recursos, capacidades e metodologias 

diferentes para aplicá-las na medida certa em cada momento e área da emergência. 

Ou seja, a função básica do responsável tático, em cada zona, é aplicar as técnicas mais 

apropriadas em função dos recursos designados e da janela de atuação que tenha disponível. 

Como mencionado anteriormente, o sucesso das operações depende de três fatores: 

• Uma análise bem-sucedida do comportamento de emergência e sua evolução previsível. 

• Tenha o tempo necessário para realizar a operação (manobra ou conjunto de manobras) 

em condições para que possa ser eficaz. 

• Que o responsável tático saiba exatamente o número e o tipo de recursos disponíveis 

para executá-las. 

Essas situações de multirriscos podem habitualmente colocar em crise os sistemas de 

intervenção, colocá-los no limite. Por sua vez, pode apresentar inúmeros problemas de 

segurança, se a coordenação entre os diferentes agentes não resultar na redução ao mínimo 

necessário o deslocamento da população potencialmente afetada. Em geral, o isolamento da 

população nas  suas casas é prioritário e, se não for possível, tentar fazer com que os 

deslocamentos ocorram a distancia mínima, como seja uma área mais protegida dentro da 

mesma área afetada. 

Nesse ponto de grande pedido/demanda de recursos para resolver numerosos problemas 

potenciais, a estrutura de resposta pode falhar parcial ou totalmente a sua missão. Esta situação 

requer uma abordagem da estratégia e, se necessário, uma redução de objetivos, o que implica 

a aceitação de perda de um certo nível de bens ou elementos a serem protegidos. 

 


