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1. FORMULÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

O gabinete de informações é responsável pela receção de todas as informações relacionadas 

com a emergência, o processamento e as notificações pertinentes em cada uma das fases da 

emergência. Essas informações são fornecidas anteriormente pelo Diretor do Plano e devem 

seguir os critérios e recomendações determinados que o Diretor do Plano transmite ao chefe de 

gabinete correspondente. 

Cada plano de emergência territorial definiu formatos de comunicação em função da área 

geográfica em que estiver localizado e dependendo da extensão geográfica afetada. Em 

princípio e inicialmente, será o Plano da área afetada quem utilize os protocolos de comunicação 

previamente estabelecidos para realizar as comunicações necessárias. 

De uma maneira genérica, os comunicados modelo são indicados como referência ao enviar 

notificações das diferentes mensagens a serem transmitidas com a intenção de servir como 

critério unificado de comunicação na área PTET. 

1.1. Notificação de risco de emergência ou risco 

Aviso urgente à população de (nome da localidade ou localidades) pertencente ao município 

de (nome do município). (Organismo responsável pela proteção civil) relata que ocorreu 

(descrição da emergência), o que não é grave, em (área afetada pela emergência). 

É ativado O Plano Territorial de Emergência Transfronteiriça e é declarado o ESTADO DE ALERTA, 

pois existe a possibilidade de uma situação grave com risco de acidente acontecer. 

Antes de tudo, pede-se à população que mantenha a calma e siga estritamente as seguintes 

medidas: 

Todas as pessoas que estiverem atualmente dentro da área (áreas potencialmente afetadas) 

devem seguir as seguintes instruções: (listar instruções) 

Além disso, solicita-se à população que esteja atenta às informações que o (Órgão responsável 

pela proteção civil) comunicará através dos vários meios de informação (imprensa, rádio e 

televisão). 
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1.2. Notificação inicial da declaração do estado de emergência 

(O órgão responsável pela proteção civil) de (área geográfica afetada/comunidade 

autónoma/distrito) informa que (hh: mm) do dia (data) houve (tipo de emergência) em (área 

do incidente) incluído no território do Plano Territorial de Emergência Transfronteiriça. 

O Plano Territorial para Emergências Transfronteiriças, concebido para reduzir riscos e garantir 

a proteção da cidadania nessa situação, é ativado na fase de (correspondente fase de 

emergência). 

A Direção do Plano de Emergência foi assumida por: (Direção do Plano na área correspondente). 

No momento do aviso, os seguintes recursos se encontram ativados: (refira os recursos) 

 

De acordo com as informações fornecidas pelos recursos envolvidos na emergência, refere-se 

que (dados relevantes). 

A emergência ocorreu devido a (causas) e, atualmente, a situação é: (sob controlo/em 

evolução/fora de controlo). 

Até agora (houve/não ocorreu/não pode ser confirmado se houver) vítimas. 

Ocorreram: 

• Número de mortes:… 

• Número de feridos: ... dos quais ... Eles estão em estado grave. 

• Número de pessoas desaparecidas:… 

Os feridos foram transferidos para os seguintes centros de saúde: (nome dos centros) 

 

O incidente afetou (área danificada), onde os seguintes grupos operacionais são mobilizados: 

(liste os grupos de atuação) 

E a próxima ação está planeada para: (listar os recursos) 

Os recursos mobilizados estão trabalhando para restaurar a normalidade o mais rápido possível. 

Esta informação será atualizada com base na evolução da emergência. Qualquer pessoa que 

desejar obter informações sobre as pessoas afetadas deve entrar em contacto com: (pessoa ou 

escritório responsável pela informação ao público). 
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1.3. Notificações durante a emergência 

(O órgão responsável pela proteção civil) de (área geográfica afetada/comunidade 

autónoma/distrito) informa que (hh: mm) do dia (data) houve (tipo de emergência) em (área 

de incidência) incluído no Território do Plano de Emergência Territorial Transfronteiriça. 

O Plano Territorial para Emergências Transfronteiriças, planeado para reduzir riscos e garantir a 

proteção da cidadania nessa situação, é ativado na fase de (correspondente fase de 

emergência). 

Os grupos de ação estão atualmente trabalhando para resolver a emergência de forma rápida e 

eficiente. 

Os dados disponíveis até o momento são os seguintes: 

A emergência começou (causas, se conhecidas) e, neste momento, a situação é: (sob 

controlo/em evolução/está fora de controlo). 

A relação provisória das pessoas afetadas é a seguinte: 

• Número de mortes:… 

• Número de feridos graves:… 

• Número de lesões leves:… 

• Número de pessoas desaparecidas:… 

Os feridos foram transferidos para os seguintes centros de saúde: (nome dos centros) 

 

Até agora, o incidente afetou (área de incidência), onde os seguintes grupos de ação são 

mobilizados: (lista grupos de ação) 

 

E a próxima ação está planeada para: (listar os recursos) 

 

Esta informação será atualizada com base na evolução do incidente. Qualquer pessoa que deseje 

obter informações sobre as pessoas afetadas deve entrar em contacto com: (pessoa ou 

escritório responsável pela informação ao público). 
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1.4. Notificação de finalização da emergência 

(O organismo responsável pela proteção civil) de (área geográfica afetada/comunidade 

autónoma/distrito) de (área geográfica afetada/comunidade autónoma/distrito) informa que 

a Direção do Plano Territorial de Emergência Transfronteiriça encerrou o estado de emergência 

produzido por (tipo de emergência) às (horas) do dia (data). 

O incidente afetou (zona de emergência) e durou (duração da emergência). 

Danos que correram: 

• Dano material: (lista) 

• Danos ambientais: (lista) 

Lista de pessoas afetadas: 

• Número de mortes:… 

• Número de feridos graves:… 

• Número de lesões leves:… 

• Número de pessoas desaparecidas:… 

 

Os feridos estão sendo tratados nos seguintes centros de saúde: (nome dos centros) 

 

Os seguintes Grupos de Ação intervieram neste incidente: (liste os Grupos de Ação) 

 

A emergência durou (número de horas) horas. 

 

A (Agência responsável pela proteção civil), em nome da Direção do Plano, aprecia os esforços 

de todas as organizações, pessoas e entidades que colaboraram para reduzir os efeitos de (tipo 

de emergência), o esforço demonstrado e o comportamento cívico das pessoas afetadas. 

 

Expressa também suas condolências às famílias das vítimas, bem como o desejo de uma pronta 

recuperação das pessoas afetadas. 
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1.5. Notificações de conferências de imprensa 

As conferências de imprensa e qualquer outra comunicação oficial serão convocadas ou 

comunicadas quando a Direção do Plano considerar apropriado. As conferências  consistem em 

informar imprensa por meio da Direção do Plano ou de seu porta-voz. 

O texto da chamada deve expressar claramente a hora e o local em que ocorrerá e deve ser 

comunicado para toda a imprensa. 

Um exemplo típico seria: 

“A Direção do Plano Territorial de Emergência Transfronteiriça comunica que hoje, às (hh: mm) 

horas, será oferecida uma conferência de imprensa na sala (nome da sala) localizada na rua 

(endereço da sala) para informar (liste os pontos a serem relatados)" 

1.6. Notificações de aplicação de medidas de proteção 

Aviso urgente a toda a população que está atualmente em (área geográfica da área de 

emergência) e arredores. 

(Órgão responsável pela proteção civil) informa a população que ocorreu um acidente (área 

geográfica da área de emergência). 

No momento, está sendo feito um trabalho para conhecer a gravidade e as consequências que 

essa emergência pode causar. 

Todas as pessoas dentro da área (área geográfica da área de emergência) devem seguir as 

instruções abaixo e aplicar as medidas de autoproteção necessárias para garantir a sua 

segurança: 

• Não conduza na rua. 

• Permaneçam dentro das suas casas ou no interior dos edifícios. 

• Corte os fornecimentos de água, gás e eletricidade. 

• Feche bem as portas e janelas. 

• Não tente sair para procurar nenhuma pessoa. 

• Fique atento às informações que a Proteção Civil emitirá através da imprensa (pode 

citar a mídia). 
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1.7. Notificação de aviso de evacuação 

Aviso urgente a toda a população que está atualmente em (área geográfica da área de 

emergência). 

(O órgão responsável pela proteção civil) informa que, devido a (causa da evacuação), será 

realizada a evacuação da população afetada. 

A todas as pessoas que estiverem neste momento em (áreas onde a evacuação será realizada), 

pedimos acima de tudo calma. Devem seguir rigorosamente as seguintes medidas: 

• Deixem todas as suas casas e vão até aos seguintes pontos de encontro: (pontos de 

concentração) 

• Não use os seus meios móveis próprios. 

• Apanhem as crianças que estiverem a caminho. 

• Deixe-se guiar pelos serviços de segurança e membros dos grupos de emergência. 

• Fique atento às comunicações que (órgão competente em proteção civil) emitirá 

através de (sistemas de endereços públicos, se aplicável) ou através de estações de 

rádio (estações de rádio definidas). 

• Leve consigo a documentação e os medicamentos pessoais que precisar. 

• Se houver uma pessoa doente ou deficiente, ligue para alguns dos seguintes números 

de telefone e aguarde a chegada da ambulância: (lista telefónica). 
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2. FORMULÁRIOS DE ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO PTET 

2.1. FORMULÁRIO DE ATIVAÇÃO DO PTET 

Na qualidade de chefe da Direção do Plano Territorial de Emergência Transfronteiriça (PTET), de 

acordo com as responsabilidades e competências estabelecidas no cargo, e TENDO EM 

CONSIDERAÇÃO: 

 As previsões de ……………………… 

 A evolução negativa dos incidentes em ………………………… 

 As informações fornecidas por ……………………………… 

O crescente número de emergências geridas pelos serviços de emergência de (área 

geográfica específica) relacionadas ao episódio de (emergência ocorrida). 

OUVIDA a recomendação do (Órgão responsável pela proteção civil), uma vez analisada a 

situação e previsões desfavoráveis  da sua evolução. 

 

E depois de informar o titular (da administração pública do governo da área territorial 

correspondente), sendo (hh: mm) horas, DECLARO: 

 

A ativação do PTET em (fase/situação correspondente) para (área geográfica inicialmente 

afetada), ordenando sua aplicação de acordo com o procedimento existente. 

 

(População), em (dia) de (mês) de (ano) 

 

 

O DIRETOR DO PLANO TERRITORIAL 

DAS EMERGÊNCIAS TRANSFRONTEIRAS 
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2.2. Formulário de notificação de mudança de nível do PTET. 

Agindo na qualidade de chefe da Direção do Plano Territorial de Emergência Transfronteiriça 

(PTET), de acordo com as responsabilidades e competências estabelecidas no cargo, e TENDO 

EM CONSIDERAÇÃO: 

 A ativação (fase/situação correspondente) do PTET para (área geográfica), realizada 

em (dd/mm/aaaa) às (hh: mm) horas 

 As previsões de ……………………… 

 A evolução (positiva / negativa) dos incidentes em ………………………… 

 As informações fornecidas por ……………………………… 

O número (crescente/decrescente) de emergências geridas pelos serviços de 

emergência de (área geográfica específica) relacionadas ao episódio de (emergência 

ocorrida). 

OUVIDA a recomendação do (Órgão responsável pela proteção civil), uma vez analisada a 

situação e as previsões (favoráveis/desfavoráveis) da sua evolução. 

 

E depois de informar o titular (da administração pública do governo da área territorial 

correspondente), sendo (hh: mm) horas, DECLARO: 

 

A ativação do PTET em (fase/situação correspondente) para (área geográfica inicialmente 

afetada), ordenando sua aplicação de acordo com o procedimento existente. 

 

(População), em (dia) de (mês) de (ano) 

 

 

O DIRETOR DO PLANO TERRITORIAL 

DAS EMERGÊNCIAS TRANSFRONTEIRIÇAS 
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2.3. Formulário de notificação de desativação do PTET. 

Agindo na qualidade de chefe da Direção do Plano Territorial de Emergência Transfronteiriça 

(PTET) e acompanhando o desenvolvimento do Plano desde sua ativação, resumido nos 

seguintes marcos: 

DÍA HORA FACTO 

  Ativação do PTET para (área geográfica) 

  Desativação do PTET para (área geográfica) 

  Ativação (situaçãol) do PTET para (área geográfica) 

 

CONSIDERADAS: 

Previsões emitidas por ……………………… 

A evolução positiva dos incidentes em ………………………… 

As informações fornecidas por ……………………………… 

A normalização do número de emergências geridas pelos serviços de emergência de 

(área geográfica específica) relacionadas ao episódio de (emergência ocorrida). 

OUVIDA a recomendação do (Órgão responsável pela proteção civil), depois de analisada a 

situação e previsões favoráveis da sua evolução. 

 

E depois de informar o titular (da administração pública do governo da área territorial 

correspondente), sendo (hh: mm) horas, DECLARO: 

 

A desativação do PTET para (área geográfica inicialmente afetada) onde permaneceu ativada, 

ordenando sua aplicação de acordo com o procedimento existente. 

 

(População), em (dia) de (mês) de (ano) 

 

 

O DIRETOR DO PLANO TERRITORIAL 

DAS EMERGÊNCIAS TRANSFRONTEIRAS 

 


