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1. DEFINIÇÃO, OBJETIVOS E ENQUADRAMENTO LEGAL 

1.1. Introdução 

A União Europeia trabalha proativamente para a segurança e a proteção civil de todos os 

cidadãos dentro e fora de suas fronteiras. Prova disso é o artigo 196 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, juntamente com as muitas iniciativas realizadas em matéria 

de proteção civil, uma das quais é o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, sob a 

Direção Geral de Proteção Civil e Operações de Ajuda Humanitária. O objetivo deste mecanismo 

é estabelecer uma assistência coordenada dos Estados participantes em caso de emergência. 

Por esse motivo, as redes de cooperação entre países vizinhos estão equipadas com linhas 

específicas que lhe permitem cooperar e estabelecer protocolos de ação em caso de 

emergência. Para esse fim, o projeto “Assistência recíproca inter-regional em emergências e 

riscos transfronteiriços” enquadrado no âmbito do programa INTERREG V-A Espanha Portugal 

2014-2020, no eixo do crescimento sustentável, através da cooperação transfronteiriça para 

prevenção de riscos e melhoria da gestão de recursos naturais, com o objetivo de promover a 

adaptação às mudanças climáticas e a prevenção e gestão de riscos. 

Este projeto visa estabelecer um mecanismo de colaboração entre os serviços responsáveis pela 

gestão e mobilização de recursos em caso de grandes emergências na área da ARIEM. 

A partir da coordenação entre Espanha e Portugal nas áreas com riscos e condições climáticas 

similares, é elaborado o Plano Territorial de Emergência Transfronteiriço, que visa servir como 

um quadro de referência para a gestão conjunta de recursos humanos e materiais em situações 

de risco, juntamente com a melhoria da gestão e coordenação no local de emergências neste 

território transfronteiriço. 

1.2. Definição 

O Plano Territorial de Emergência Transfronteiriça (PTET) é uma ferramenta ou instrumento 

técnico (sem atingir um caráter normativo), que visa dar aos diferentes territórios envolvidos 

uma solução de coordenação organizacional, estratégica e integrada em caso de emergências 

perante os riscos definidos e identificados, com especial referencia para os que derivam dos 

efeitos das mudanças climáticas, para os territórios transfronteiriços entre a Espanha e as 

regiões norte e central de Portugal. 

Este Plano é um instrumento que inclui um conjunto de procedimentos de prevenção e resposta 

em caso de qualquer situação de emergência que ocorra no âmbito territorial indicado. Este 

documento é de natureza aberta e passível de revisão, com o objetivo de ser atualizado 

periodicamente, sendo apresentado como um documento transversal e multissetorial, 

combinando e conciliando os próprios valores e as causas diferenciadoras existentes na área 

coberta. 

Para o desenvolvimento do PTET, foram considerados os critérios e diretrizes existentes nos 

diferentes regulamentos básicos de cada uma das administrações envolvidas. Tudo isso, 

procurando a integração com os planos de nível superior existentes. 

Da mesma forma, são estabelecidos os critérios e diretrizes que permitem a integração de 

planos de nível inferior. 
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1.3. Condição do plano 

Neste sentido, o PTET tem a condição de um instrumento técnico que incluirá um conjunto de 

procedimentos de ação que constituirão o sistema e dispositivo de resposta em caso de 

qualquer situação de emergência que ocorra no âmbito territorial da ARIEM, a fim de: 

• Definir as bases e os critérios de planificação. 

• Estabelecer diretrizes para a planificação territorial na gestão de emergências na área 

daARIEM. 

• Fornecer os mecanismos e sistemas para a integração e articulação dos planos de zona 

da ARIEM. 

• Defina a estrutura de resposta operacional para lidar com qualquer emergência que 

possa ocorrer na área da ARIEM. 

• Determine o programa de implementação, manutenção e atualização de PTET. 

Os planos de âmbito menor que o PTET, a serem integrados, devem ser aprovados ou 

homologados, se aplicável, pelo órgão competente determinado por regulamento e a aprovação 

ou homologação publicada nos diários oficiais correspondentes. 

1.4. Objetivos 

O Plano Territorial de Emergência Transfronteiriça tem como axioma a proteção das pessoas, do 

meio ambiente e do património que possa ser afetado. Tudo isso inclui planificação e definição 

adequados de ações para obter uma resposta rápida e eficaz a emergências perante os riscos 

identificados e analisados, dentro de uma estrutura de colaboração e resposta comum pelos 

serviços operacionais da área da ARIEM.  

Além do objetivo geral acima mencionado, são indicados como objetivos específicos: 

• Ter um estudo detalhado em que os riscos da zona ARIEM, naturais e antrópicos, sejam 

identificados, definidos e delimitados, especialmente aqueles provenientes das 

consequências das mudanças climáticas. 

• Fortalecer a capacidade operacional, incorporando o NTIC e novos meios para 

prevenção e gestão de riscos. 

• Treinar de maneira especializada a resposta aos riscos detetados e o uso dos meios 

adquiridos. 

• Sensibilizar a população sobre os riscos identificados, as formas de prevenção e 

autoproteção perante possíveis situações de risco que possam ocorrer. 

• Inventário dos recursos existentes de intervenção de emergência, estudo da 

necessidade de adquirir materiais e equipamentos específicos para facilitar o trabalho 

conjunto das equipas transfronteiriças com base nos riscos detetados, com atenção 

especial ao incentivo do uso de NTICs na gestão e atenção a emergências. 

• Definir um plano ou estratégia para ação e resposta a qualquer situação de emergência 

que ocorra na área territorial da ARIEM. 

• Harmonizar procedimentos técnicos através da criação de modelos organizacionais 

comuns, processos e estruturas transfronteiriças que permitam elaborar estratégias de 
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vários riscos que incluem riscos naturais e humanos de natureza transfronteiriça, com 

especial destaque para aqueles relacionados com os diferentes protocolos e táticas de 

prevenção e extinção de incêndios florestais. 

• Determinar a possibilidade de criação de uma Rede de Comando Operacional Único para 

a gestão conjunta de recursos humanos e materiais em situações de risco que melhoram 

a gestão e a coordenação de emergências no local. 

• Promover a cooperação territorial inter-regional, resultando na criação de sinergias que 

evitem sobreposições e duplicações, a fim de alcançar uma integração ideal dos serviços 

de emergência para assistência mútua em situações de risco, otimizando meios e 

recursos. 

1.5. Antecedentes e Enquadramento legal. 

Este ponto inclui a legislação envolvida na gestão de emergências abrangidas pelo PTET em toda 

a área da ARIEM. Dentro dos regulamentos básicos existentes para emergências na Península 

Ibérica, será feita uma repartição para cada um dos países que a compõem. 

Em relação à Espanha, a norma básica de proteção civil que compreende emergências múltiplas 

é a Lei 17/2015, de 9 de julho, do Sistema Nacional de Proteção Civil publicada no Diário Oficial 

do Estado número 164, de 10 de julho de 2015, estabelecendo o Sistema Nacional de Proteção 

Civil como um instrumento essencial para garantir a coordenação, coesão e eficácia das políticas 

públicas de proteção civil, bem como regular os poderes da Administração Geral do Estado na 

matéria. 

1.5.1. Regulamento europeio 

• Decisão 2001/792 / CE do Conselho, de 23 de outubro de 2001, que estabelece um 

mecanismo comunitário para facilitar a cooperação reforçada em intervenções de ajuda 

no âmbito da proteção civil. 

• Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao 

Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 

das Regiões - Melhorar o mecanismo comunitário de proteção civil COM (2005) 137 

final. 

1.5.2. Regulamento espanhol 

1.5.2.1. Regulamento básico 

• Constituição espanhola de 27 de dezembro de 1978. 

• Decreto Real 1378/1985, de 1º de agosto, sobre medidas provisórias para atuação em 

situações de emergência em casos de risco grave, catástrofe ou calamidade pública. 

• Decreto Real 407/1992, de 24 de abril, que aprova a Norma Básica de Proteção Civil. 

• Lei 17/2015, de 9 de julho, do Sistema Nacional de Proteção Civil. 

• Ordem PCI / 488/2019, de 26 de abril, que publica a Estratégia Nacional de Proteção 

Civil, aprovada pelo Conselho de Segurança Nacional. 
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1.5.2.2. Regulamento em matéria de incêndios florestais 

• Real Decreto-Lei 11/2005, de 22 de julho, que aprova medidas urgentes em relação a 

incêndios florestais. 

• Decreto Real 949/2005, de 29 de julho, que aprova medidas em relação às adotadas no 

Decreto-Lei Real 11/2005. 

• Decreto Real 893/2013, de 15 de novembro, que aprova as diretrizes básicas para a 

planificação de proteção civil de emergência para incêndios florestais. 

• Resolução de 31 de outubro de 2014, da Subsecretaria, que publica o Acordo do 

Conselho de Ministros de 24 de outubro de 2014, que aprova o Plano Estatal de 

Proteção Civil para Emergências de Incêndio Florestal. 

1.5.2.3. Regulamento em matéria de risco sísmico 

• Resolução de 5 de maio de 1995, da Secretaria de Estado do Interior, que prevê a 

publicação do Acordo do Conselho de Ministros que aprova a Diretriz Básica para 

Planificação de Proteção Civil em caso de Risco Sísmico. 

• Resolução de 29 de março de 2010, da Subsecretaria, que publica o Acordo do Conselho 

de Ministros de 26 de março de 2010, que aprova o Plano Estatal de Proteção Civil em 

caso de Risco Sísmico. 

1.5.2.4. Regulamento em matéria de inundações 

• Resolução de 31 de janeiro de 1995, da Secretaria de Estado do Interior, que prevê a 

publicação do Acordo do Conselho de Ministros que aprova a Diretiva Básica sobre 

Planificação de Proteção Civil em caso de Riscos de Inundações. 

• Decreto Real 903/2010, de 9 de julho, sobre avaliação e gestão de riscos de inundação. 

• Resolução de 2 de agosto de 2011, da Subsecretaria, que publica o Acordo do Conselho 

de Ministros de 29 de julho de 2011, que aprova o Plano Estatal de Proteção Civil em 

caso de risco de inundação. 

• • Decreto Real 18/2016, de 15 de janeiro, que aprova os Planos de Gestão de Riscos de 

Inundações das Demarcações Hidrográficas do Guadalquivir, Segura, Júcar e a parte 

espanhola das demarcações hidrográficas Minho-Sil, Douro, Tejo, Guadiana, Ebro, Ceuta 

e Melilla. 

• • Decreto Real 19/2016, de 15 de janeiro, que aprova o Plano de Gestão de Riscos de 

Inundações da Demarcação Hidrográfica da Galiza-Costa. 

1.5.2.5. Regulamento em matéria de risco químico 

• Diretriz básica para a planificação da proteção civil contra riscos sísmicos Resolução de 

5 de maio de 1995 da Secretaria de Estado do Interior, alterada pela Resolução do 

Ministério do Interior de 17 de setembro de 2004 (BOE 10/10/04) 

• Decreto Real 1196/2003, de 19 de setembro, que aprova a Diretiva Básica de Proteção 

Civil para controlo e planificação perante o risco de acidentes graves envolvendo 

substâncias perigosas. 
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• Decreto Real 1070/2012, de 13 de julho, que aprova o Plano Estatal de Proteção Civil 

em caso de Riscos Químicos. 

• Decreto Real 840/2015, de 21 de setembro, que aprova medidas para controlar os riscos 

inerentes a acidentes graves envolvendo substâncias perigosas. 

1.5.2.6. Regulamento em matéria de transporte de mercadorias perigosas 

• Lei 16/1987, de 30 de julho, sobre Ordenamento de Transportes Terrestres. 

• Decreto Real 387/1996, de 1º de março, que aprova a Diretiva de Planificação da 

Proteção Civil Básica em caso de o risco de acidentes no transporte de mercadorias 

perigosas por estrada e ferrovia. 

• Decreto Real 412/2001, de 20 de abril, que regulamenta vários aspetos relacionados 

com o transporte ferroviário de mercadorias perigosas. 

• Decreto Real 783/2001, de 6 de julho, que aprova o Regulamento de proteção sanitária 

em caso de radiação ionizante. 

• Decreto Real 1196/2003, de 19 de setembro, que aprova a Diretiva Básica de Proteção 

Civil para o controle e planificação dos riscos de acidentes graves envolvendo 

substâncias perigosas. 

• Portaria INT / 3716/2004, de 28 de outubro, que publica as fichas de intervenção para a 

atuação dos serviços operacionais em situações de emergência causadas por acidentes 

no transporte de mercadorias perigosas por via rodoviária e ferroviária. 

• Decreto Real 1439/2010, de 5 de novembro, que altera o Regulamento de proteção 

sanitária contra radiação ionizante, aprovado pelo Decreto Real 783/2001, de 6 de julho. 

• Resolução de 6 de outubro de 2011, da Diretoria Geral de Proteção Civil e Emergências, 

que publica a nova lista de números de telefone a serem utilizados para a notificação de 

acidentes e outros dados de interesse no transporte rodoviário e ferroviário de 

mercadorias perigosas. 

• Decreto Real 97/2014, de 14 de fevereiro, que regula as operações de transporte 

rodoviário de mercadorias perigosas em território espanhol. 

• • Decreto Real 840/2015, de 21 de setembro, que aprova medidas de controlo dos riscos 

inerentes a acidentes graves envolvendo substâncias perigosas. 

• Despacho FOM / 606/2018, de 25 de maio, sobre o conteúdo do relatório anual para o 

transporte rodoviário de mercadorias perigosas. 

1.5.2.7. Regulamento básico da Comunidade Autónoma da Galiza 

• Resolução de 15 de dezembro de 1995, da Secretaria Geral de Proteção Civil e Meio 

Ambiente, que prevê a publicação do acordo da Comissão Galega de Proteção Civil que 

aprova o plano de queda de neve na Galiza (plano Nega). 

• Decreto 56/2000, de 3 de março, que regula a planificação, medidas de coordenação e 

ações de voluntários, grupos de voluntários e entidades colaboradoras em matéria de 

proteção civil da Galiza, modificado pelo Decreto 109/2004, de 27 de maio, de 

modificação do Decreto 56/2000, de 3 de março, pelo qual regula a planificação, as 
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medidas de coordenação e ações de voluntários, grupos de voluntários e entidades 

colaboradoras em matéria de proteção civil da Galiza 

• Portaria de 24 de junho de 2002, que prevê a aprovação e publicação da revisão e 

atualização do Plano de Proteção Civil em caso de Risco de Queda de Neve na Galiza 

(Plano Nega), aprovado pela Comissão Galega de Proteção Civil. 

• Lei 5/2007, de 7 de maio, sobre emergências da Galiza. 

• Lei 3/2007, de 9 de abril, sobre prevenção e defesa contra incêndios florestais na Galiza. 

• Decreto 223/2007, de 5 de dezembro, que aprova o Estatuto da Agência Galega de 

Emergências. 

• Decreto 292/2008, de 30 de dezembro, que estabelece a estrutura orgânica da Agência 

Galega de Emergências. 

• Resolução de 2 de agosto de 2010, que publica o Plano Territorial de Emergência da 

Galiza. 

• Resolução de 2 de agosto de 2010, que publica o Plano Especial de Proteção Civil em 

caso de risco sísmico na Galiza. 

• Resolução de 10 de julho de 2013, que publica o Plano Especial de Proteção Civil para 

emergências devido a acidentes no transporte de mercadorias perigosas por estrada e 

ferrovia na Galiza (TRANSGAL). 

• Resolução de 28 de maio de 2015, que publica o Plano Especial de Proteção Civil para 

Emergências de Incêndio Florestal na Comunidade Autónoma da Galiza (PEIFOGA). 

• Decreto 101/2016, de 21 de julho, que regula os órgãos de coordenação, cooperação 

administrativa e assessoria em proteção civil e emergências. 

• Resolução de 4 de outubro de 2016, que publica o Plano Especial de proteção civil em 

caso de risco de inundação na Galiza (Inungal). 

• Decreto 37/2019, de 21 de março, que determina os órgãos competentes e outras 

medidas para controlo dos riscos inerentes a acidentes graves envolvendo substâncias 

perigosas. 

1.5.2.8. Regulamento básico da Comunidade Autónoma de Castela e Leão 

• Decreto 192/2001, de 19 de julho, que determina os órgãos competentes da 

Comunidade de Castela e Leão com a finalidade de aplicar medidas de controlo de risco 

inerentes a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. 

• Correção de erros do Decreto 192/2001, de 19 de julho, que determina os órgãos 

competentes da Comunidade de Castela e Leão com a finalidade de aplicar medidas de 

controlo de risco inerentes a acidentes graves que envolvem Substâncias perigosas. 

• Acordo nº 3/2008, de 17 de janeiro, da Junta de Castela e Leão, que aprova o Plano de 

Proteção Civil em caso de Risco de Transporte de Mercadorias Perigosas de Castela e 

Leão (MPCyL). 

• Acordo 19/2010, da Junta de Castela e Leão, que aprova o Plano de Proteção Civil em 

caso de Riscos de Inundações na Comunidade de Castela e Leão (INUNcyl). 
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• Ordem FYM / 1023/2012, de 19 de novembro, que cria o arquivo de dados pessoais 

denominado Registro de Planos de Autoproteção de Castela e Leão (BOCYL, 5 de 

dezembro de 2012). 

• Ordem FYM / 123/2013, de 15 de fevereiro, que modifica o Despacho MAM / 851/2010, 

de 7 de junho, que declara as áreas de alto risco de incêndio na Comunidade de Castela 

e Leão. 

• Decreto 8/2018, de 11 de janeiro, que aprova as atualizações e revisões dos planos de 

emergência externas da Arteixo Química e da Syngenta Espanha. 

• Lei 2/2019, de 14 de fevereiro, que modifica a Lei 4/2007, de 28 de março, sobre 

Proteção da Cidadania de Castela e Leão. 

• • Decreto 4/2019, de 28 de fevereiro, que aprova o Plano Territorial de Proteção Civil 

de Castela e Leão (PLANCAL). (BOCyL número 43, de 4 de março de 2019). 

1.5.3. Normativa portuguesa 

• Complementariamente em Portugal, o regulamento de carácter básico para a Proteção 

Civil que abrange as múltiplas emergências é a Lei Fundamental de Proteção Civil. Lei n. 

º 27/2006, de 3 de julho (alterada pela Lei Orgânica n. º 1/2011, de 30 de novembro e 

pela Lei n. º 80/2015, de 3 de agosto), como ferramenta essencial que assegura a 

coordenação, a coesão e a eficácia das políticas públicas de proteção civil. 

• Lei de Bases da Proteção Civil. Lei n. º 27/2006, de 3 de julho (Alterada pela Lei Orgânica 

n. º 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n. º 80/2015, de 3 de agosto, que republica o 

diploma). 

•  Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Decreto-Lei n. º 72/2013, de 

31 de maio (Sistema criado pelo Decreto-Lei n. º 134/2006, de 25 de julho, e alterado 

pelo Decreto-Lei n. º 114/2011, de 30 de novembro).  

• Orgânica do Ministério da Administração Interna. Decreto-Lei n. º 126-B/2011, de 29 de 

dezembro (alterado pelo Decreto-Lei n. º 163/2014, de 31 de outubro, pelo Decreto-Lei 

n. º 161-A/2013, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 112/2014, de 11 de julho). 

• Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: Decreto-Lei n. º 

45/2019, de 1 de abril. Até à entrada em funcionamento das novas estruturas 

operacionais, mantêm-se as previstas nos artigos 18. º e 20. º do Decreto-Lei n. º 

73/2013 de 31 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n. º 163/2014, de 31 

de outubro. Até à aprovação da portaria a que se refere o artigo 21. º da Lei n. º 4/2004, 

de 15 de janeiro, mantém-se a estrutura nuclear estabelecida no âmbito do Decreto-Lei 

n. º 73/2013 de 31 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n. º 163/2014, de 

31 de outubro.  

• Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira. Decreto 

Legislativo Regional n. º 16/2009/M, de 30 de junho. 

• Orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. Decreto Legislativo Regional n. 

º 17/2009/M, de 30 de junho. 

• Orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Decreto 

Legislativo Regional n. º 7/99/A, de 19 de março (Alterado pelo Decreto Legislativo 
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Regional n. º 39/2006/A, de 31 de outubro e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

11/2007-A, de 23 de abril)  

• Organização dos Serviços Municipais de Proteção Civil. Lei n. º 65/2007, de 12 de 

novembro. 

• Normas de Funcionamento da Comissão Nacional de Proteção Civil. Portaria n. º 

302/2008, de 18 de abril. 

• Regulamento de Funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional. Declaração 

n. º 344/2008. 

• Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração de Planos de Emergência de Proteção 

Civil. Resolução n. º 25/2008, de 18 de julho. 

• Conta de emergência que permite adotar medidas de assistência a pessoas atingidas 

por catástrofe ou calamidade. Decreto-Lei n. º 112/2008, de 1 de julho.  

• Lei de Segurança Interna. Lei n. º 53/2008, de 29 de agosto. 

• Portaria define o âmbito, o modo de reconhecimento e as formas de cooperação em 

atividades de proteção civil das organizações de voluntariado de proteção civil (OVPC). 

Portaria n. º 91/2017, de 2 de março. 
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2. INFORMAÇÃO TERRITORIAL 

A área ARIEM é apresentada como a área geográfica objeto do Plano Territorial de Emergências 

Transfronteiriças (PTET) e abrange um território transfronteiriço binacional Espanha- Portugal 

com a seguinte distribuição territorial para ambos países: 

 

Figura 1. Zona ARIEM. 

2.1. Área espanhola 

2.1.1. Comunidade Autónoma de Galiza 

O conjunto territorial formado pela Galiza e o norte de Portugal até ao rio Douro dá origem a 

uma região natural definida pelas suas características geográficas e geológicas. Esta região 

natural pode ser considerada ampliada pelo território asturiano, que em conjunto com o Bierzo, 

oferece uma transição paisagística com as comunidades circundantes. 
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Figura 2. Comunidad Autónoma de Galicia. 

2.1.1.1. Localização 

A estrutura de gestão administrativa estabelece a Galiza como um território formado por quatro 

províncias: Corunha, Lugo, Ourense e Pontevedra, situando-se nos paralelos 41º 50 '(na 

confluência do rio Tâmega com o rio Porto em Feces) e 43º 47'25' ′ de latitude norte (Estaca de 

Bares) e os meridianos 9º 18'18´´ (Cabo Touriñán) e 6º 51´ de longitude oeste de Greenwich 

(área da Serra do Eixe junto às províncias de Zamora, Leão e Ourense). 

Para este plano, destacaremos o estudo territorial das províncias de Ourense e Pontevedra, 

ambas incluídas na área da ARIEM. 
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  Ourense Pontevedra 

Limites (Km)     

      Terrestres 598 364 

      Peninsulares - 398 

      Insulares - 109 

      Total 598 871 

Latitude     

      Extremo setentrional 42º 34'N 42º52'N 

      Extremo meridional 41º49'N 41º52'N 

Longitude     

      Extremo oriental 6º44'W 7º52'W 

      Extremo ocidental 8º22'W 8º57'W 
Tabela 1. Limite e situação. Fonte: IGE. 

A base territorial da Galiza está determinada em 29.574,4 km2, dos quais Ourense abrange 

7.273,4 km2; e Pontevedra 4.495,5 km2  (IGE. 2019), deste modo a Galiza representa 5,85% da 

área total de Espanha tendo por base a sua extensão. 

Na tabela abaixo encontram-se discriminados os municípios incluídos na área da ARIEM, assim 

como a sua área. 

Província Município Superfície (km2) 

Ourense Baltar 94 

Ourense Bande 99 

Ourense Blancos, Os 47,6 

Ourense Calvos de Randín 97,9 

Ourense Cualedro 117,6 

Ourense Entrimo 84,5 

Ourense Gudiña, A 171,4 

Ourense Laza 215,9 

Ourense Lobeira 68,9 

Ourense Lobios 168,4 

Ourense Mezquita, A 104,3 

Ourense Monterrei 119,1 

Ourense Muíños 109,6 

Ourense Oímbra 71,9 

Ourense Padrenda 57 

Ourense Porqueira 43,4 

Ourense Quintela de Leirado 31,3 

Ourense Rairiz de Veiga 72,1 

Ourense Riós 114,4 

Ourense Sandiás 52,8 

Ourense Sarreaus 77,3 

Ourense Tomiño 106,6 

Ourense Trasmiras 56,7 

Ourense Veiga, A 290,5 

Ourense Verea 94,2 
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Província Município Superfície (km2) 

Ourense Verín 94,1 

Ourense Viana do Bolo 270,4 

Ourense Vilar de Barrio 106,7 

Ourense Vilar de Santos 20,7 

Ourense Vilardevós 152,1 

Ourense Xinzo de Limia 132,7 

Pontevedra Arbo 42,9 

Pontevedra Crecente 57,5 

Pontevedra  Guarda, A 20,5 

Pontevedra Neves, As 65,5 

Pontevedra Oia 83,3 

Pontevedra Porriño, O 61,2 

Pontevedra Rosal, O 44,1 

Pontevedra Salvaterra de Miño 62,5 

Pontevedra Tui 68,3 
Tabela 2. área de cada município na zona ARIEM para Ourense e Pontevedra. 

2.1.1.2. Indicadores socioeconómicos 

2.1.1.2.1. Demografia 

Historicamente, a Comunidade Autónoma da Galiza tem uma alta taxa de dispersão 

populacional em comparação com o resto da Espanha, com uma situação socioeconômica muito 

desigual entre o litoral e o interior. A população está concentrada nas áreas costeiras, 

principalmente em Vigo, Corunha e Pontevedra. 

A Galiza está distribuída administrativamente em quatro províncias, das quais destacaremos 

duas, Ourense e Pontevedra e, por sua vez, nos municípios afetados pela área da ARIEM. Para 

estes, foram elaborados dois gráficos, um para cada província com os municípios afetados pela 

área anteriormente mencionada, para um período de 30 anos comparando três censos 

populacionais em cada município. 

O primeiro dos gráficos corresponde à província de Ourense, onde é possível observar uma 

notável descida na maioria dos municípios, exceto em dois deles, Xinzo de Limia e Verín, sendo 

duas das maiores entidades populacionais do grupo. 
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Figura 3. Gráfico da evolução demográfica nos municípios ARIEM de Ourense. Fonte: IGE 2019. 

Em relação à província de Pontevedra, pode-se ver como a influência da costa e de áreas 

industriais como O Porriño e Vigo favoreceu a manutenção da população ou até mesmo a 

aumentou. 

 

Figura 4. Gráfico da evolução demográfica nos municípios ARIEM de Pontevedra. Fonte: IGE. 

Com relação à densidade populacional, é mostrada uma tabela que apresenta a densidade 

populacional nos municípios da área da ARIEM como dados de referência para conhecer a carga 

populacional nesses municípios. 
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Província Município Densidade (Nº/Sup km2) 

Ourense Baltar 11,0 

Ourense Bande 19,8 

Ourense Blancos, Os 21,0 

Ourense Calvos de Randín 10,9 

Ourense Cualedro 16,4 

Ourense Entrimo 16,1 

Ourense Gudiña, A 8,6 

Ourense Laza 7,1 

Ourense Lobeira 13,3 

Ourense Lobios 12,5 

Ourense Mezquita, A 11,6 

Ourense Monterrei 24,5 

Ourense Muíños 15,8 

Ourense Oímbra 27,4 

Ourense Padrenda 38,1 

Ourense Porqueira 23,0 

Ourense 
Quintela de 
Leirado 

22,9 

Ourense Rairiz de Veiga 22,1 

Ourense Riós 15,7 

Ourense Sandiás 25,5 

Ourense Sarreaus 18,2 

Ourense Trasmiras 26,9 

Ourense Veiga, A 3,6 

Ourense Verea 12,3 

Ourense Verín 153,7 

Ourense Viana do Bolo 11,8 

Ourense Vilar de Barrio 14,7 

Ourense Vilar de Santos 44,5 

Ourense Vilardevós 13,9 

Ourense Xinzo de Limia 77,7 

Pontevedra Arbo 73,0 

Pontevedra Crecente 40,8 

Pontevedra Guarda, A 508,2 

Pontevedra Neves, As 65,3 

Pontevedra Oia 37,2 

Pontevedra Porriño, O 294,7 

Pontevedra Rosal, O 147,8 

Pontevedra 
Salvaterra de 
Miño 

152,7 

Pontevedra Tomiño 128,0 

Pontevedra Tui 253,2 
Tabela 3. Densidade polucional para os municípios da zona ARIEM. Fonte: IGE 2019. 



 

 

20 de 135 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

2.1.1.2.2. Atividade económica 

A atividade econômica gera riqueza e fixa a população, o gráfico que se segue mostra a taxa de 

desemprego da província de Ourense e Pontevedra atualizada para 2019, com uma diferença 

significativa entre as duas. 

Pontevedra mostra uma taxa de desemprego mais alta em comparação com a província vizinha 

de Ourense, superando a última em um ponto. 

 

Figura 5. Taxa de desemprego para as províncias de Ourense e Pontevedra. Fonte: IGE 2019. 

Tradicionalmente, a Galiza mostrava um grande peso no setor primário, no entanto, isso tem 

mudado ao longo dos anos para dar lugar a um dominante setor de serviços que é apresentado 

como o setor de referência que apresenta a maior percentagem de emprego na comunidade. 

 

Figura 6. Percentagem ocupacional por sectores de atividade para a Galiza em 2018. Fonte: IGE 2018. 

2.1.1.3. Rede de Infraestruturas 

2.1.1.3.1. Rede rodoviária 

A Galiza possui uma rede de estradas com o comprimento total de 17.779 km (IGE., 2017), cuja 

propriedade pertence às diferentes administrações, como Central, Autônoma, Provincial e Local. 

De toda a rede de estradas existente, é feita referência especial à existência da autoestrada A-

52 ou da autoestrada das Rias Baixas, que atravessa o sul da Galiza, unindo as cidades de 

Benavente, na província de Zamora, e O Porriño, na de Pontevedra. O objetivo desta estrada é 

ligar as províncias de Pontevedra, Ourense e Zamora com a A-6, proveniente de Madrid. 

A A-52 tem uma importante carga diária de tráfego de pessoas e mercadorias, tornando-se 

numa das principais vias de comunicação com a meseta/planalto e dentro da própria 

Comunidade Autônoma da Galiza. 
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Figura 7. Rede rodoviária principal de Galiza. 

2.1.1.3.2. Rede ferroviária 

Atualmente, a ferrovia abrange as principais cidades galegas e comunica a Galiza com o resto da 

Espanha e Portugal. O plano de investimento na rede ferroviária galega inclui o AVE, que 

também interligará as principais cidades galegas e as comunicará com Madrid num período de 

tempo razoável em termos de meio de transporte e distância para viajar. 
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Figura 8. Red ferroviária de Galicia. 

2.1.1.3.3. Rede aérea 

Galiza conta com três aeroportos destinados a voos comerciais e de trânsito de passageiros. 

Estes três aeroportos são: 

Aeroporto de Alvedro (Culleredo – A Coruña). 

Aeroporto de Lavacolla (Lavacolla- Santiago de Compostela). 

Aeroporto de Peinador (Peinador- Vigo). 

A região galega conta, ainda, com um total de 42 heliportos e 17 aeródromos que cobrem uma 

infinidade de atividades que são realizadas regularmente, como usos comerciais, de emergência 

ou de trânsito de passageiros. 
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Figura 9. Rede aérea zona ARIEM. 

2.1.1.3.4. Rede portuária 

Ao longo de todo o litoral, com 1.720 km de extensão, a Galiza possui 129 portos. Entre os quais  

portos de pesca, comerciais, desportivos e de uso privado. 

Em relação ao que abrange este plano, a província de Pontevedra possui 45 portos de diferentes 

atividades, dos quais destacamos o porto de Vilagarcía de Arousa, Marín e Vigo. 

Vilagarcía de Arousa goza de uma localização privilegiada a noroeste da Península Ibérica, no 

centro geográfico do Eixo Atlântico e é um ponto de referência nas águas abrigadas da Ria de 

Arousa. Perto da autoestrada do Atlântico e da autoestrada das Rías Baixas, a área portuária 

possui sua própria ligação ferroviária, que liga à rede nacional de transporte combinado da 

RENFE. Da mesma forma, a proximidade deste porto com os aeroportos de Santiago e Vigo 

incentiva o transporte/envio de qualquer mercadoria em todo o mundo. 

Continuando de norte a sul, fica o porto de Marín, com uma área total de aproximadamente 

800.000 metros quadrados. Nas águas do estuário de Pontevedra e abrigado pelas ilhas Ons, o 

que lhe proporciona circunstâncias favoráveis à realização de todos os tipos de operações 

portuárias, além de ter uma óptima derrota de entrada na Europa para as principais rotas 

internacionais de tráfego marítimo 

Por fim, o Porto de Vigo, localizado no noroeste da Península Ibérica e a 45 milhas ao sul da linha 

do Atlântico Norte, influenciando não só a sua área mas também o norte de Portugal e Castela, 

com números significativos de entradas anuais de navios . Este porto está bem interligado com 

as imediações e o interior, com uma extensa rede de estradas, autoestradas e vias rápidas, além 

de ferrovias e aeroportos, o que proporciona uma ótima conectividade de serviços para os 

usuários. 
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Localizado centralmente no eixo Corunha / Porto / Lisboa, tendo ligação por autoestrada com 

ambas as cidades, além de Pontevedra, Braga, Barcelos, Maia, etc., sem esquecer a ligação com 

Madrid pela autoestrada das Rias Baixas A- 52. 

 

Figura 10. Rede portuaria de Galiza 

2.1.1.4. Âmbito geográfico 

2.1.1.4.1. Clima 

A Comunidade Autónoma da Galiza, dada a sua localização encaixada entre os 42 e 44 graus de 

latitude norte, em uma posição excêntrica no continente, é condicionada pela confluência de 

várias massas de ar que causam uma variedade extraordinária de situações climáticas. Essa 

excentricidade confere-lhe um caráter oceânico acentuado, refletido numa notável suavidade 

térmica, com elevada humidade e abundância de chuvas. 

O seu clima é caracterizado por ser oceânico, geralmente temperado e húmido (motivado pela 

influência atlântica), de grande variação ao longo do ano. Nas províncias de Ourense e 

Pontevedra, é assimilado ao clima mediterrâneo, devido ao período de verão seco em que as 

situações de seca ocorrem durante os meses de julho e agosto. 
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Os fatores que determinam o clima são diversos; latitude, sua complexa orografia e exposição 

ao mar. 

A latitude mencionada acima confere uma posição na qual está sujeita à influência do ar polar e 

dos trópicos. A frente polar, que separa ambas as massas de ar, sofre mudanças sazonais de 

latitude que afetam bastante a Galiza, pois no verão sobe para latitudes mais altas (atingindo 

60º N), levando a uma influência do anticiclone subtropical dos Açores, que dão origem a um 

clima quente e seco, impedindo a circulação de tempestades. Pelo contrário, no inverno, a 

Frente Polar desce até atingir o estreito de Gibraltar (cerca de 35º N), resultando numa 

influência de baixas pressões, o que levará à chuva e ao ar frio. Ocasionalmente, ocorre uma 

entrada de ar dos anticiclones polares e, em seguida, instalando-se um clima muito frio e seco. 

É importante destacar a influência do relevo na circulação atmosférica; a história geológica da 

Galiza modelou uma orografia muito variada, dando origem a planícies altas no planalto de Lugo, 

em contraste com as profundas depressões próximas à costa. No Sudeste, emergem cadeias de 

montanhas altas que se estendem ao longo do noroeste. No norte, podemos encontrar falésias, 

que podem chegar a 600 metros de altura. Tudo isso segue uma estrutura graduada que desce 

do interior em direção à costa, uma costa que abriga estuários ricos e diversos. 

O mar exerce um efeito regulador de grande importância, o efeito termorregulador da água 

amolece as temperaturas no inverno e no verão, de modo que a costa possui uma amplitude 

térmica moderada, enquanto o interior é vários graus maior. Poderia dizer-se que existe um 

clima oceânico na costa e um clima mais continental nas províncias de Lugo e Ourense.. 

Estes climas favorecem temperaturas médias anuais muito diferentes; de 6º de média nas 

montanhas do sudeste e de mais de 13º no litoral (chegou a 15º nas Rias Baixas). Do mesmo 

modo, as geadas são frequentes nas áreas interiores durante o inverno, enquanto no litoral as 

temperaturas raramente são tão baixas para que ocorra esse fenômeno. 

A Galiza é uma região com um regime de alta pluviosidade, em que apenas uma parte do 

território recebe menos de 1.000 l / m2. Os máximos, de até 3.000 l / m2, ocorrem em áreas de 

alta montanha. Nas grandes cidades, os números variam aproximadamente entre 1.000 l / m2 

registrados na Corunha e cerca de 2.000 l / m2 em Vigo. Consequentemente, há muitos dias 

chuvosos, o noroeste pode chegar a 150 dias por ano, enquanto em alguma área do sudoeste 

esse número é menor, permanecendo em menos de 100 dias por ano. 

2.1.1.4.2. Bacias e vertentes hidrográficas 

O relevo da Galiza tem uma grande variedade de formas, todas elas classificadas em cinco 

grandes unidades morfológicas: o litoral, as superfícies achatadas, as depressões tectônicas, as 

cadeias montanhosas e, como elo entre elas, os vales dos rios. 

A seguir, destacaremos as bacias que descarregam ou afetam a área de estudo da ARIEM, com 

foco nas províncias de Ourense e Pontevedra. 

Bacias das Rias Baixas. 

• Bacia do rio Xallas. 

• Bacia do rio Tambre. 

• Rios do Barbanza. 
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• Bacia do rio Ulla. 

• Bacia do rio Umia. 

• Bacia do rio Lérez. 

• Bacia do rio Verdugo-Oitavén. 

• Bacia do rio Miñor. 

Bacia do rio Miño 

• Rio Miño (da nascente a Lugo). 

• Rio Miño (de Lugo aos Peares). 

• Rio Sil. 

• Rio Miño (de los Peares a Frieira). 

• Rio Miño (de Frieira a la desembocadura). 

Rios meridionais da bacia do Duero 

• Bacia do rio Limia. 

• Bacia do rio Támega. 

• Bacia do rio Mente 

As bacias da Comunidade Autónoma que constituem o mapa de riscos considerando o estudo 

das inundações históricas são os que se indicam de seguida, centrando-nos nas que afetam a 

zona ARIEM: 

A bacia Miño- Sil. 

• Margens do rio Miño entre a barragem d Frieira e a sua foz no oceano Atlântico. 

• Zonas ribeirinhas do Louro, desde o município de Mos ao de O Porriño, ambas inclusive. 

A bacia do Duero. 

• Ambas as margens do Limia à sua passagem pelo municipio de Xinzo de Limia. 

• Ribeiras dos rios Limia e Salas, desde a barragem de Conchas e Salas respetivamente, 

inclusive a fronteira com Portugal. 

• Ambas as margens do Támega à sua passagem pelos municípios de Monterrei e Verín. 

As barragens que se encontram dentro da área AIREM são: As Conchas e Salas, ambas na 

província de Ourense.  
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Figura 11. Bacias hidrograficas de Galiza. 

2.1.1.4.3. Orografía 

A orografia galega apresenta uma variedade de morfologias presentes em toda a superfície, 

dentre as quais se destacam: são superfícies aplanadas (grandes planicies galegas, que se 

localizam entre 100 e 700 metros). A horizontalidade, em maior ou menor grau, é cortada pela 

incisão das bacias hidrográficas, na sua característica mais notória. Esta horizontalidade está 

presente na área de ARIEM, em A Limia, com uma depressão tectônica causada pela inclinação 

produzida na Galiza desde o meio do terciário até o quaternário. 

Dentro das serras existentes, os blocos de maior altitude estão localizados acima de 700 metros 

e quando a altura máxima atinge 2.124 metros em Pena Trevinca, com mais de dois mil metros 

também existem Pena Rubia e Cuíña. 

Com um nível mais baixo, existem pequenas serras que diferem em serras centro-ocidentais, as 

setentrionais e as orientais e sul-orientais. Sendo nestas duas últimas onde se encontram as 
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condições de vida mais difíceis. O clima frio, a abundância de chuvas, as encostas abruptas e as 

más comunicações condicionam fortemente a atividade humana. 

Complementarmente encontramos os vales dos rios, numerosos em quantidade e formas. São 

largos, fechados, com lados suaves ou com declives acentuados. Os vales galegos, pela sua 

disposição em relação ao mar, representam um meio natural de entrada da influência oceânica 

no interior, sendo geralmente a continuação dos estuários que aproximam os ventos atlântico 

e cantábrico. 

No que diz respeito aos vales do sudeste, a secura do verão une-se às altas temperaturas, 

enquanto no inverno são muito frequentes as inversões térmicas, daí resultam os nevoeiros 

persistentes, de modo que são habituais aqueles dias em que o vale está encoberto e cerca de 

300 metros acima o sol brilha. 

 

Figura 12. Orografía zona de Galiza 
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2.1.2. Comunidade Autónoma de Castela e Leão 

2.1.2.1. Localização 

O território de Castela e Leão, que ocupa uma área de 94.224 km2 e representa 18,7% do total 

do Estado espanhol, é constituído em grande parte (84%) pela envolvente da bacia do Douro. 

No nível administrativo, está organizado em nove províncias, das quais duas delas Zamora e 

Salamanca estão presentes na zona ARIEM e, por sua vez, incluem 20 e 27 municípios, 

respetivamente. 

 

Figura 13. Comunidade Autónoma de Castela e Leão. 

Abaixo está uma tabela com todos os municipios da área ARIEM e sua superfície em km2. 

Provincia Município Superfície (km2) 

Salamanca Ahigal de los Aceiteros 27,97 

Salamanca Alameda de Gardón (La) 32,32 

Salamanca Alamedilla (La) 19,36 

Salamanca Alberguería de Argañán (La) 30,11 

Salamanca Aldea del Obispo 41,98 

Salamanca Aldeadávila de la Ribera 46,25 

Salamanca Barruecopardo 37,9 

Salamanca Bouza (La) 14,59 

Salamanca Casillas de Flores 42,67 

Salamanca Castillejo de Martín Viejo 155,89 

Salamanca Espeja 98,56 

Salamanca Fregeneda (La) 45,24 
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Provincia Município Superfície (km2) 

Salamanca Fuenteguinaldo 101,76 

Salamanca Fuentes de Oñoro 57,28 

Salamanca Hinojosa de Duero 93,13 

Salamanca Masueco 19,78 

Salamanca Mieza 34,87 

Salamanca Navasfrías 60,06 

Salamanca Payo (El) 61,96 

Salamanca Pereña de la Ribera 48,88 

Salamanca Puerto Seguro 29,42 

Salamanca San Felices de los Gallegos 81,56 

Salamanca Saucelle 46,06 

Salamanca Sobradillo 53,59 

Salamanca Villar de Ciervo 56,93 

Salamanca Vilvestre 46,59 

Zamora Alcañices 54,82 

Zamora Bermillo de Sayago 189,71 

Zamora Fariza 90,49 

Zamora Fermoselle 68,2 

Zamora Figueruela de Arriba 153,14 

Zamora Fonfría 132,35 

Zamora Hermisende 108,89 

Zamora Lubián 94,62 

Zamora Manzanal de Arriba 130,32 

Zamora Pedralba de la Pradería 105,26 

Zamora Pías 43,99 

Zamora Pino del Oro 29,59 

Zamora Porto 201,15 

Zamora Puebla de Sanabria 81,5 

Zamora Rábano de Aliste 56,22 

Zamora Requejo 46,13 

Zamora Torregamones 37,1 

Zamora Trabazos 93,26 

Zamora Villar del Buey 134,37 

Zamora Villardiegua de la Ribera 28,88 

Zamora Villarino de los Aires 102,77 
Tabela 4. Superfície de cada município na zona ARIEM de Castela e Leão. Fonte: INE 2019. 
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2.1.2.2. Indicadores socioeconómicos 

2.1.2.2.1. Demografia 

A atual situação demográfica em Castela e Leão é, em grande parte, uma consequência da 

intensa emigração que ocorreu entre as décadas de 50 e 70 do século passado, um fenômeno 

que praticamente parou. A comunidade atingiu seu teto em 1960 com 2.916.116 habitantes. 

Após esse ano, o declínio da população permaneceu constante a ponto de ter a terceira menor 

densidade populacional na Espanha, logo à frente de Castela-La Mancha e Aragão. 

Entre as províncias, há uma diferença notável na densidade populacional no nível demográfico, 

uma vez que a maioria da população está concentrada nos centros urbanos mais importantes e 

principalmente nas capitais provinciais, dando origem a grandes áreas pouco povoadas. 

Nesse sentido, é feita a distinção entre três tipos de territórios diferentes em Castela e Leão 

(JUNTA., 1999): 

• Áreas rurais de montanha e terras áridas do planalto, com densidades municipais abaixo de 

10 habitantes / km2. 

• Áreas irrigadas e bacias de mineração com densidades próximas à densidade média regional. 

• Áreas urbanas com alta densidade. 

Dois gráficos são mostrados abaixo, o primeiro corresponde aos municípios da área de ARIEM, 

na província de Zamora. Nele, podemos observar o declínio da população mais pronunciado no 

último censo realizado em 2018 em comparação ao anterior em 2008. Um reflexo do êxodo rural 

que muitas das aldeias nessas áreas rurais sofrem 

 

Figura 14. Gráfico da evolução geográfica nos municípios da zona ARIEM de Zamora. Fonte: INE 2019. 

Como o anterior, este gráfico mostra os dados correspondentes à província de Salamanca com 

os mesmos censos. 
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Figura 15. Gráfico da evolução geográfica nos municípios da zona ARIEM de Salamanca. Fonte: INE 2019. 

De forma complementar, foi elaborada esta tabela que mostra a densidade populacional dos 

municípios incluídos na área da ARIEM em número de habitantes por km2 com os dados obtidos 

no último censo realizado em 2018. 

Provincia Município Densidade (Nº/Sup km2) 

Salamanca Ahigal de los Aceiteros 4,29 

Salamanca Alameda de Gardón (La) 2,35 

Salamanca Alamedilla (La) 7,13 

Salamanca 
Alberguería de Argañán 

(La) 
3,85 

Salamanca Aldea del Obispo 6,34 

Salamanca Aldeadávila de la Ribera 26,79 

Salamanca Barruecopardo 11,66 

Salamanca Bouza (La) 3,63 

Salamanca Casillas de Flores 4,48 

Salamanca Castillejo de Martín Viejo 1,39 

Salamanca Espeja 2,34 

Salamanca Fregeneda (La) 8,00 

Salamanca Fuenteguinaldo 6,68 

Salamanca Fuentes de Oñoro 20,74 

Salamanca Hinojosa de Duero 7,18 

Salamanca Masueco 14,61 

Salamanca Mieza 5,97 

Salamanca Navasfrías 7,66 

Salamanca Payo (El) 5,41 

Salamanca Pereña de la Ribera 6,98 

Salamanca Puerto Seguro 2,01 

Salamanca 
San Felices de los 

Gallegos 
5,06 

Salamanca Saucelle 6,14 
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Provincia Município Densidade (Nº/Sup km2) 

Salamanca Sobradillo 4,33 

Salamanca Villar de Ciervo 4,90 

Salamanca Villarino de los Aires 7,83 

Salamanca Vilvestre 9,06 

Zamora Alcañices 19,59 

Zamora Bermillo de Sayago 5,47 

Zamora Fariza 5,79 

Zamora Fermoselle 17,96 

Zamora Figueruela de Arriba 2,21 

Zamora Fonfría 5,75 

Zamora Hermisende 2,27 

Zamora Lubián 3,19 

Zamora Manzanal de Arriba 2,75 

Zamora Pedralba de la Pradería 2,20 

Zamora Pías 2,80 

Zamora Pino del Oro 6,76 

Zamora Porto 0,82 

Zamora Puebla de Sanabria 17,29 

Zamora Rábano de Aliste 6,85 

Zamora Requejo 3,16 

Zamora Torregamones 7,47 

Zamora Trabazos 9,35 

Zamora Villar del Buey 4,31 

Zamora Villardiegua de la Ribera 4,36 
Tabela 5. Densidade populacional para os municípios da zona ARIEM. Dados: INE 2018. 

2.1.2.2.2. Atividade económica 

A estrutura produtiva de Castela e Leão, em relação a toda a Espanha, tem como característica 

uma presença evidente no setor agrícola, industrial e de construção e uma menor participação 

em relação ao setor de serviços. 

No entanto, a economia regional passou por uma importante modificação estrutural desde os 

anos 80. Isso tem sido caracterizado pela diminuição progressiva do peso do setor agrícola e 

pela crescente relevância que as atividades de serviços adquirem no cálculo da economia. 

No gráfico mostrado, pode-se observar a taxa de desemprego no terceiro trimestre registrada 

nas províncias de Salamanca e Zamora, sendo esta mais alta na primeira. 
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Figura 16. Taxa de desemprego em % para as províncias de Salamanca e Zamora. Fonte: INE 2019. 

A referida reestruturação económica da região é refletida no gráfico a seguir, com uma presença 

notória do setor de serviços em relação aos outros setores. 

 

Figura 17. Percentagem de ocupação por sectores de atividade para Castela e Leão em 2018. Fonte: INE 2018. 

2.1.2.3. Rede de infraestruturas 

2.1.2.3.1. Rede rodoviária 

A rede de transportes rodoviários mantém uma posição prioritária em todo o transporte 

realizado pela Comunidade de Castela e Leão. 

Essa rede é constituída em vários níveis hierárquicos de estradas, cuja propriedade e gestão 

corresponde a diversos órgãos das administradoras e concessionárias de capital privado. 

A Rede de Interesse Geral do Estado (RIGE) é composta por um conjunto articulado de vias de 

alta capacidade destinadas ao trânsito internacional e inter-regional, que suportam uma alta 

densidade de trânsito com presença significativa de mercadorias perigosas. 

A rede descrita é complementada pela Rede Autônoma, que por sua vez é composta por três 

níveis hierárquicos de infraestrutura rodoviária: 

• A rede regional básica. 

• Rede Regional Complementar de Itinerários Principais 

• Rede regional complementar de seções locais. 
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Figura 18. Rede rodoviária de Castela e Leão. 

A seguir, será mostrada a repartição das seções das províncias de Zamora e Salamanca. 

 Kilómetros Tramos 
Totales Rede. Zamora. 1.142,56 131 

Rede Básica Provincia de Zamora. 179,23 18 
Rede Complementaria Itinerários Preferentes Provincia de Zamora. 531, 317 54 
Rede Complementaria tramos Locales Provincia de Zamora. 
 

432,01 59 

Totales Rede. Salamanca. 1.263,68 102 
Rede Básica Provincia de Salamanca. 293.887 21 
Rede Complementaria Itinerarios Preferentes Provincia de 
Salamanca. 

613,29 45 

Rede Complementaria tramos Locales Provincia de Salamanca. 356,50 36 
   

Tabela 6. Desagregação da rede rodoviária para as provincias de Salamanca e Zamora. 

2.1.2.3.2. Rede ferroviária 

A rede ferroviária de Castela e Leão é composta pela na rede gerida pela RENFE, que 

compreende o maior desenvolvimento ferroviário e ferrovias de bitola estreita, principalmente 

geridas pela FEVE 

A rede de largura RENFE estrutura-se em três níveis: 

• Rede Básica. 

• Rede Complementaria. 

• Rede Secundaria. 
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Figura 19. Rede ferroviária de Castela e Leão 

2.1.2.3.3. Rede aérea 

É configurado pelas seguintes instalações: 

Bases aéreas abertas ao tráfego aéreo civil: 

• • Villanubla (Valladolid). 

• Matacán. 

• León. 

Aeroporto Civil: 

• Burgos 

Entre os quatro aeroportos, é o de Valladolid - Villanubla que possui o maior volume nas 

categorias: número de voos, passageiros e mercadorias. 

2.1.2.4. Âmbito geográfico 

A estrutura topográfica básica é uma grande bacia hidrográfica, com formas planas, perímetro 

limitado por três cadeias de montanhas e, na fronteira portuguesa, pelos profundos cortes do 

rio, esculpidas pelo rio Douro. 

Possui uma vegetação fortemente alterada devido ao impacto produzido pela ação antrópica. 

As espécies autóctones características foram substituídas em muitos casos por culturas, 

pastagens ou repovoamentos de coníferas. 

Os solos estabelecem os tipos predominantes de vegetação: 
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• Campos de argila dedicados a culturas agrícolas. 

• Solos mais soltos ou arenosos, onde predominam os pinhais. 

• Peneplanícies paleozoicas do oeste regional, dominadas por florestas de azinheiras 

acompanhadas por tipos de carvalhos. 

• Páramos como matagal. 

• Cadeias de montanhas que circundam a região, com diferentes tipos de florestas. 

2.1.2.4.1. Clima 

A climatologia de Castela e Leão tem algumas condições fundamentais mais pronunciadas nos 

casos da sudmeseta setentrional ou a Bacia do Douro, essas condições são a alta altitude média 

e o isolamento das influências oceânicas, o que lhe confere um alto grau de continentalidade. 

Isso resulta em temperaturas exigentes com altos contrastes e poucas chuvas no tempo e no 

espaço. 

Esse esquema climático é de natureza generalista e possui inúmeras exceções microclimáticas, 

dentre as quais se destacam a Depressão de Berciana, a área de Miranda de Ebro, Candeleda 

em Ávila ou Saucelle em Salamanca. 

2.1.2.4.2. Bacias e vertentes hidrográficas 

Sob um prisma hidrológico, a Bacia do Douro coleta e organiza a maior parte da rede de 

drenagem da Comunidade Autônoma, em torno de 84% do território, mas não é possível ignorar 

a pertença a setores relevantes da região que representam 16% , para outras bacias 

hidrográficas e encostas hidrográficas, com as do Alto Sil, Tejo e Ebro, principalmente apesar 

dos rios que desembocam no Cantábrico. 

Assim, ocorre o nascimento do Cares e do  Sella, no norte da província de Leão, que transportam 

suas águas para o Cantabrico, bem como os rios Orduente e Cadagua, no norte de Burgos. É de 

extrema importância no setor ocidental e na Cabrera Baja levá-los ao rio Minho, o mesmo que 

faz o rio Bibey, com as suas águas do oeste Zamorano. 

Por outro lado, as águas do Tejo aumentam seu fluxo com dois rios de abulenses, o Alberche e 

o Tietar, juntamente com um de Salamanca, o Alagón, que introduz importantes transformações 

ecológicas no setor sul da região. No este, na área da cabeça do Douro, a delimitação geográfica 

parece diversa, de modo que, em Soria, uma parte do planalto despeja diretamente em direção 

ao Ebro e no setor oriental da província na mesma bacia através do rio Jalón. Sendo, no entanto, 

a província de Burgos que possui a maior área sob a influência da Bacia do Ebro. 
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Figura 20. Bacías hidrográficas de Castela e Leão 

2.1.2.4.3. Orografía 

A Comunidade Autónoma de Castela e Leão, está localizada na parte superior do planalto 

central, múltipla e diferente, dando origem a uma variedade de climas e paisagens de planícies, 

montanhas, vales e florestas. 

Toda a região é rodeada por montanhas imponentes; ao norte, as montanhas da Cantábria com 

os Picos da Europa; Montes de León para o noroeste; a este, o Sistema Ibérico e ao sul fecha o 

território da Comunidade, o Sistema Central, cercado por vastas planícies, apenas alterado pelo 

sistema menor das Montanhas Torozos no seu centro. 

Com uma altitude média acima do nível do mar de 830 metros, os picos mais altos ultrapassam 

os 2.500 metros, Torrecerredo destaca-se entre todos nos Picos da Europa, com uma altitude 
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de 2.648 metros. 

 

Figura 21. Orografía da zona de Castela e Leão. 

2.2. Área portuguesa 

Portugal situa-se sudoeste da Europa, entre os paralelos 37º e 42º de latitude norte e os 

meridianos 6º e 9.5º oeste de Greenwich, e é limitado a norte e a este pela Espanha (1215 km 

de fronteira) e a sul e oeste pelo Oceano Atlântico (700 km de costa). O território nacional tem 

uma superfície de 88 797,365 Km2- incluindo os arquipélagos dos Açores (2 329,6 Km2) e da 

Madeira (778,9 Km2) – o território continental tem uma extensão máxima, em comprimento, de 

561 Km e de 218 Km, em largura. O Cabo da Roca, na encosta oeste, é ponto mais ocidental de 

Portugal Continental (dados do Instituto Nacional de Estatística).  

O país distingue-se pelos diferentes tipos de relevo, sendo que a Norte este é mais acidentado 

e o terreno mais encarpado. Entre os rios Minho e Douro, a paisagem é marcada por uma cadeia 

montanhosa, denominada por cadeia Galaico-duriense, que se prolonga até à linha de costa. 

Entre o Douro e o Tejo, encontram-se os picos mais elevados de Portugal Continental, a Serra 

do Marão e a Serra da Estrela. A sul do Rio Tejo, surgem as terras mais uniformes, caracterizadas 

por um escasso relevo, como sendo a Serra Algarvia, e também as terras pantanosas (Vale do 

Tejo e Sado). A estrutura do relevo português abarca três grandes unidades geomorfológicas, 

que formam parte do relevo peninsular: o maciço antigo, as orlas meridional e ocidental e a 

depressão do Tejo-Sado. O maciço antigo ocupa 70% do território português, as orlas são 
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terrenos irregulares que abarcam desde a desembocadura do rio Douro à do Sado, e as zonas 

do Alentejo e do Algarve. A depressão do Tejo-Sado está delimitada pelas bacias inferiores de 

ambos os rios. 

A situação geográfica de Portugal tendo sido desde sempre uma mais-valia para o país. No início 

dos descobrimentos, a facilidade de trocas comerciais, o contacto com outros países que 

facilmente chegavam aos portos portugueses, e até mesmo o avanço dos descobrimentos 

portugueses, devem-se muito a esta localização estratégica. Hoje em dia, Portugal encontra-se 

numa situação geográfica muito vantajosa a nível ecológico e energético. 

O clima português é classificado como atlântico-mediterrâneo. Trata-se de um clima marítimo 

influenciado pelo Oceano Atlântico, caracterizado por invernos suaves e verões amenos, 

variando, no entanto, de região para região. No norte registam-se precipitações mais elevadas 

e temperaturas mais baixas, mas é no interior que se registam as maiores amplitudes térmicas. 

A sul do Tejo, o maior rio da Península Ibérica, fazem-se sentir as influências mediterrânicas, 

com verões bastante quentes e prolongados, e invernos curtos e de pouca pluviosidade. Nas 

zonas montanhosas do norte, neva, sendo que, na Serra da Estrela, pode nevar intensamente. 

 

Figura 22. Distritos de Portugal da zona ARIEM. 

2.2.1. Localização 

O espaço geográfico constituído pela Região Norte e Centro de Portugal, e abrange uma área de 

49 485,22 Km2, e dentro desta apenas 10 204,48Km2 estão contemplados na zona Ariem. 

A Região Norte abrangida pela zona ARIEM abarca quatro sub-regiões NUTS III - Minho-Lima, 

Cávado, Douro e Alto Trás-os-Montes. E dentro destas os municípios de Viana do Castelo, 

Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção, Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, 

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

Chaves, Vinhais, Bragança, Vimioso, Mirando do Douro, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta. 
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Distrito Municipio Superficie (km²) 

Braga Amares 81,95 

Braga Terras de Bouro 277,46 

Braga Vieira do Minho 216,44 

Bragança Bragança 1173,57 

Bragança Freixo de Espada à Cinta 244,14 

Bragança Miranda do Douro 487,18 

Bragança Mogadouro 760,65 

Bragança Vimioso 481,59 

Bragança Vinhais 694,75 

Guarda Almeida 517,98 

Guarda Figueira de Castelo Rodrigo 508,57 

Guarda Sabugal 822,70 

Viana do Castelo Arcos de Valdevez 447,60 

Viana do Castelo Caminha 136,52 

Viana do Castelo Melgaço 238,25 

Viana do Castelo Monção 211,31 

Viana do Castelo Paredes de Coura 138,19 

Viana do Castelo Ponte da Barca 182,11 

Viana do Castelo Ponte de Lima 320,25 

Viana do Castelo Valença 117,13 

Viana do Castelo Viana do Castelo 319,02 

Viana do Castelo Vila Nova de Cerveira 108,47 

Vila Real Chaves 591,23 

Vila Real Montalegre 805,46 
Tabela 7. Superficie (km2) dos municípios al área ARIEM de Portugal. Fonte: Direção-Geral do Território. 
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Figura 23. Intervalos de superfície para municípios en km2.  

2.2.2. Indicadores socioeconómicos 

2.2.2.1. Demografía 

A população distribui-se de uma forma pouco uniforme, sendo que as zonas litorais apresentam 

valores mais altos de densidade populacional ao contrário do que acontece com o interior. 

Dentro da área Ariem verifica-se que em todos os municípios a população tem diminuído nos 

últimos anos e enfrentam problemas de despovoamento, com principal incidência nos 

municípios incluídos no limite dos territórios do interior. É essencialmente o litoral e os 
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concelhos interiores capitais de distrito que apresentam maior número de habitantes.

 

Figura 24. Gráfico de la evolución demográfica en el área ARIEM de Portugal. Fuente INE PT. 

A população residente no conjunto das duas regiões, Norte e Centro, é de cerca de seis milhões 

de indivíduos, correspondendo a 12% do total da população residente na Península Ibérica. Na 

Região Norte, reside mais de um terço da população portuguesa numa superfície que representa 

pouco mais de um quinto do território nacional português.  

Na área Ariem tem-se uma população de, aproximadamente, quatrocentos mil habitantes, cuja 

distribuição é bastante heterogénea. Com efeito, observando a densidade populacional, 

constata-se que, enquanto, na Região Norte, essa variável apresenta um valor superior em 55% 

à respetiva média nacional (167,8 contra 111,4 habitantes por Km2), o mesmo indicador situa-

se, na região Centro, nos 78,6 indivíduos por Km2. 

A distribuição geográfica da população pelos municípios da zona Ariem é ainda mais dispare, 

encontrado a população mais concentrada no litoral e muito mais dispersa, e em menor número, 

no interior, como se pode verificar na seguinte tabela: 

Distrito Município Densidade populacional (N.º/ km²) 

Braga Amares 221 

Braga Terras de Bouro 23,1 

Braga Vieira do Minho 55 

Bragança Bragança 28,6 

Bragança Freixo de Espada à Cinta 13,6 

Bragança Miranda do Douro 14,1 

Bragança Mogadouro 11,1 

Bragança Vimioso 8,5 

Bragança Vinhais 11,3 

Guarda Almeida 11,4 

Guarda 
Figueira de Castelo 
Rodrigo 

11,1 

Guarda Sabugal 13,1 
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Distrito Município Densidade populacional (N.º/ km²) 

Viana do Castelo Arcos de Valdevez 46,8 

Viana do Castelo Caminha 116,3 

Viana do Castelo Melgaço 34,2 

Viana do Castelo Monção 84,7 

Viana do Castelo Paredes de Coura 61,9 

Viana do Castelo Ponte da Barca 61,6 

Viana do Castelo Ponte de Lima 129,6 

Viana do Castelo Valença 113,4 

Viana do Castelo Viana do Castelo 265,3 

Viana do Castelo Vila Nova de Cerveira 81,8 

Vila Real Chaves 66,5 

Vila Real Montalegre 11,3 
Tabela 8. Densidade populacional na área ARIEM de Portugal. Fonte: INE PT. 

2.2.2.2. Atividade económica 

Dentro da área Ariem em termos da atividade da população, tendo por base a população com 

16 ou mais anos, evidencia alguma discrepância na dimensão dos números registados pelas 

taxas de atividade e de desemprego.  

A taxa de desemprego regista valores entre 9,4% e 17,1% (Miranda do Douro e Terras de Bouro, 

respetivamente) sendo que o valor registado para o conjunto do país era de 12,7%. Nem sempre 

esta taxa reflete a situação face ao desemprego no território uma vez que o número de 

população idosa em alguns destes concelhos é elevada o que se reflete numa taxa de 

desemprego baixa.

 

Figura 25. Gráfico que muestra la tasa de desempleo según los censos en 2011 en %. Fuente INE PT. 

A distribuição da população empregada por sectores de atividade principal, destacando o 

predomínio dos serviços em toda a região. As atividades pertencentes ao sector secundário, 

englobando a indústria e a construção, ocupam o segundo lugar em termos de emprego e 

seguem-se as atividades de agricultura, silvicultura e pesca cujo contributo, no entanto, 

aumenta consideravelmente nas regiões mais interiores 
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Figura 26. Gráfico con la población empleada según los censos de 2011, por sector de actividad económica en 

%. Fuente: INE PT. 

Em geral, a distribuição do emprego está relacionada ao fato de a maioria das empresas 

existentes na área da ARIEM pertencer ao setor de serviços. De fato, esse setor surge como 

fundamental na produção de riqueza e na geração de emprego. No caso dos setores de 

agricultura e pesca, eles representam o segundo setor com mais empresas, mas o que menos 

emprega. 

.

 

Figura 27. Gráfico com o número de empresas não financeiras por sector de atividade económica. Fonte: 

INE.PT. 
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2.2.3. Rede de infraestruturas 

2.2.3.1. Rede rodoviária 

A rede rodoviária destaca-se como principal infraestrutura de mobilidade de pessoas e 

mercadorias a nível nacional e apenas é ultrapassada pela via marítima em relação ao tráfico 

internacional de mercadorias 

A Infraestruturas de Portugal (IP) que tem sobre sua jurisdição direta cerca de 14.000 km de 

rodovia e 1600 Km subconcessionados, garantindo assim uma completa gestão da rede 

rodoviária.. 

 

Figura 28. Rede de infraestruturas de estradas de Portugal (Norte). 

A rede rodoviária de Portugal pode subdividir-se nos seguintes tipos: 

• Rede Fundamental; é constituída pelos Itinerários Principais (IP), onde se incluem as 

Autoestradas que asseguram a ligação entre os principais centros urbanos com 

influência supradistrital e com os principais portos, aeroportos e fronteiras. Esta rede 

está integrada na Rede Internacional, permitindo uma ligação mais rápida ao centro da 

Europa. 

• Rede Complementar; é constituída pelas estradas que fazem a ligação entre a rede 

fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia e pelas 

estradas que asseguram a ligação dentro das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. 

Os Itinerários Complementares (IC) estabelecem ligações intermédias. Nesta rede 

incluem-se as Estradas Nacionais (EN), dividas em duas categorias: Estradas Regionais 

(ER) e Estradas Municipais (EM). 
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Assim temos, nos distritos abrangidos pela área Ariem os seguintes valores: 

Localização 
geográfica 
(Distrito) 

Extensão da rede nacional viária (km) 

Tipo de rede viária 

Rede 
nacional 

Itinerários 
principais 

Itinerários 
complementários 

km km km 

Continente 14313 2337 1893 

Braga 877 63 101 

Bragança 836 142 121 

Guarda 791 154 - 

Viana do 
Castelo 

460 77 50 

Vila Real 672 148 43 
Tabela 9. Extensão da rede nacional viária (km) por localização geográfica (Distrito) e tipo de rede viária; Anual 

– Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 2018. 

2.2.3.2. Rede ferroviária 

A rede ferroviária sofreu uma queda nos últimos anos; o despovoamento do interior, os 

condicionalismos naturais, a qualidade das vias e do equipamento ser deficitária, entre outros, 

levou a que uma parte das linhas e serviços fossem encerrados. Atualmente, há uma aposta na 

melhoria dos itinerários com maior importância/relevo económico e foi feito um investimento 

na modernização dos equipamentos, eletrificação das linhas, aumento das linhas de alta 

velocidade, melhoria das ligações internacionais, criação de condições de interoperabilidade 

ferroviária, etc., com vista a melhorar a competitividade do setor. 

 

Figura 29. Rede ferroviária e infraestruturas de Portugal. 
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Localização 
geográfica 

(NUTS - 
2001) 

Extensão total das linhas 
ferroviárias (km) 

Tipo de via ferroviária 

Total Via simples 
Via dupla 

ou 
superior 

km km km 
Continente 2545,5 611,5 1934 

Norte 452,8 119,2 333,6 

Centro 699,4 202,6 496,8 

Tabela 10. Extensão total das linhas ferroviárias (km) da rede ferroviária nacional por localização geográfica 

(NUTS -2001) e tipo de via ferroviária. Fonte: INE PT. 

Na área Ariem temos duas linhas de grande importância económica com ligação internacional: 

Linha da Beira Alta e a Linha do Minho. Temos ainda que a Linha da Beira Alta está inserida no 

Corredor Atlântico fazendo parte da rede transeuropeia de transporte ferroviário. 

2.2.3.3. Rede aérea 

Temos 4 aeródromos e 2 heliportos 

• Aeródromo de Cerdal 

• Aeródromo Municipal de Bragança (BGC), Bragança 

• Aeródromo Municipal de Mogadouro 

• Aeródromo de Chaves (CHV) 

• Heliporto de Viana do Castelo (hospital) 

• Heliporto de Bragança (hospital) 

2.2.3.4. Rede portuária 

O porto de Viana do Castelo localiza-se junto à foz do rio Lima, na zona noroeste de Portugal. 

Na margem sul do rio localiza-se o porto comercial, que opera 24 horas por dia, 365 dias por 

ano. Possui uma capacidade instalada para a movimentação de mais de 1 000 000 toneladas de 

carga por ano, recebendo navios com até 180 metros de comprimento e até 8 metros de calado. 

Dotado de um acesso relativamente fácil, é considerado um porto moderno e equipado com 

excelentes infraestruturas, movimentando carga geral fraccionada (alumínio, aço, madeira em 

paletes, entre outras), granéis sólidos (cimento, fertilizantes, caulino, entre outros), granéis 

líquidos (asfalto) e carga roll-on/roll-off. De momento os valores registados de mercadorias 

movimentadas representa menos de 1% do valor nacional  
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2.2.4. Âmbito geográfico 

2.2.4.1. Clima 

Portugal é um país onde domina o clima com caraterísticas Mediterrânicas, mas com várias 

províncias climáticas. A latitude, proximidade do mar e o relevo são fatores responsáveis por 

grande parte das diferenças climáticas encontradas.  

Pela Península Ibérica passa o limite entre dois grandes centros de ação da dinâmica da 

atmosfera: o das faixas de circulação de oeste (fluxo zonal) e o das altas pressões subtropicais. 

Este limite varia ao longo do ano e de ano para ano. No inverno, pode descer até latitudes de 

30ºN, sendo o território varrido por massas de ar húmido, polar marítimo, originando 

precipitação acentuada pela passagem das frentes frias; se a circulação de oeste for menos 

forte, podem abrir-se corredores N-S por onde desce o frio setentrional até latitudes muito 

baixas, podendo originar precipitação no sul do país. No verão, o limite acima referido não 

ultrapassa os 45ºN, cedendo lugar às massas de ar anticiclónicas, subtropicais, que podem 

permanecer longamente sobre Portugal. As situações depressionárias e de anticiclone alternam-

se ao longo do ano, sendo as primeiras mais frequentes no inverno e as segundas no verão. 

Outra caraterística de Portugal, importante no que respeita ao clima, é a tonalidade atlântica, 

que se limita a uma estreita faixa litoral no verão, mas que no inverno cobre quase totalidade 

do território, só escapando algumas áreas mais orientais. 

Estas caraterísticas atmosféricas, a par da dissimetria do relevo, são as responsáveis pela 

diminuição da chuva de norte para sul. A barreira constituída pelas montanhas minhotas, a 

cordilheira central e os relevos que se prolongam desta para SW, provocam as grandes 

precipitações  na vertente atlântica das montanhas de noroeste. As temperaturas mais elevadas 

estão associadas a zonas secas e as temperaturas baixas a zonas mais húmidas. O litoral 

apresenta, em geral, menos amplitude térmica do que o interior, devido à ação moderadora do 

oceano Atlântico; no interior, pelo contrário, faz-se sentir de forma sensível um arrefecimento 

no inverno e um forte aquecimento no verão.  

Na região do Alto Minho, território que se estende desde a  proximidade marítima até uma área 

montanhosa temos um clima de influência atlântica com forte variação na temperatura, 

precipitação. As variações das temperaturas médias anuais são pequenas, devido ao efeito 

regulador do Atlântico, situando-se entre os 7,5ºC e os 15ºC. As amplitudes térmicas aumentam 

à medida que se caminha do litoral para o interior e se avança em altitude.  As massas de ar 

húmido, provenientes do oceano, sobem ao encontrar a barreira montanhosa que delimita a 

região e que se inicia logo junto ao mar, provocando a sua condensação e precipitações elevadas 

em toda a região. 

A região de Trás-os-Montes  apresenta dois domínios climáticos algo distintos: a Terra Quente 

e a Terra Fria. Sob o ponto de vista térmico assume-se que a delimitação está entre os 12,0ºC e 

os 13,0ºC de média anual para a Terra Fria e 14,0ºC a 15,0ºC para a Terra Quente, apresentando 

a Zona de Transição valores médios anuais na ordem dos 13,0ºC a 14,0ºC. A diversidade da 

distribuição da temperatura numa região relativamente pequena, deve-se a uma orografia 

complicada e ao facto de estar na zona de transição entre a influência Atlântica e o clima 

Continental característico do interior da Península Ibérica.  

O seu clima é mediterrânico com influência continental, mais agreste e frio nas áreas planálticas, 

mais quente nas áreas profundas encaixadas do Douro. Trata-se de uma região interior, longe 
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do mar e isolada de certo modo das suas influências pela barreira montanhosa do Gerês, 

Cabreira, Padreia, Alvão e Marão. O facto de ser uma zona planáltica e montanhosa, cortada de 

vales profundos, multiplica os contrastes climatéricos.  

2.2.4.2. Bacías e vertentes hidrográficas 

A riqueza da região norte em recursos hídricos superficiais e subterrâneos de interior, transição 

e mesmo, marinhos implica a maior atenção às políticas de planeamento e gestão de recursos 

hídricos A riqueza da região em recursos hídricos é acompanhada pela qualidade média 

excelente, boa ou razoável da qualidade dos recursos hídricos. 

Bacias de vertente atlântica:  

• Minho 

• Âncora e ribeiras costeiras 

• Lima 

• Cávado e ribeiras costeiras 

• Ave 

• Douro 
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Figura 30. Mapa de las cuencas hidrográficas existentes en Portugal. 

2.2.4.3. Orografía 

Em Portugal Continental predominam as área de baixa altitude, com mais de 70% do território 

abaixo dos 400 metros e menos de 12% acima dos 700 metros. No entanto a repartição do relevo 

faz-se de uma forma muito desigual entra o norte e o sul. O interior norte é recortado por 

profundos vales encaixados, transitando progressivamente até à zona costeira para uma 

morfologia muito mais aplanada. 

A geologia, geomorfologia e a orografia da região do Alto Minho define formas de relevo 

diversas desde os fundos de vale aluvionares, superfícies plana a áreas muito ondulada. As 

formações geológicas, incluindo as falhas/contactos e os solos dominantes imprimem 

diversidade na região e os s recursos e condições naturais definem nos vales grande aptidão 

agrícola, nas encostas maior ocupação e aptidão florestal seguida de espaços seminaturais 

rochoso nas zonas mais altas. 

O relevo da região de Trás-os-Montes é formado por um conjunto de altas plataformas 

onduladas cortadas por vales e bacias muito profundas. Sendo que no caso da Beira Alta temos 

uma região planáltica, de média altitude, cortada por vales fluviais e cingida por serras.  
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Figura 31. Vista dla orografía na zona ARIEM. 

As formas de relevo no nordeste português derivam em grande parte de uma superfície 

aplanada, conhecida por Meseta, cujas cotas se situam pelos 750-800 m, é atravessada por 

inúmeros acidentes tectónicos, dos quais destacamos dois principais alinhamentos de falhas, 

prolongando-se ambos para Espanha. Esses acidentes apresentam uma direção NNE- -SSW e 

encerram um profundo significado geomorfológico. Por um lado, o de Régua-Verin que marca a 

transição da área montanhosa ocidental, minhota, para os aplanamentos que, na região 

transmontana, dominam, a nascente. Além disso, é ao longo deste acidente que se localiza um 

importante conjunto de nascentes de águas termais e minero-medicinais (Chaves, Vidago, 

Pedras Salgadas, S. Pedro do Sul). Por outro lado, o acidente oriental que passa nas imediações 

de Bragança-Manteigas é em parte responsável, entre outras formas de relevo, pelas serras de 

Montezinho (1438 m), Nogueira (13 I 8 m) e Bornes (1200 m). No pormenor, a veiga da Vilariça, 

neste caso, como a veiga de Chaves, situada no alinhamento anterior, são de atribuir a estes 

acidentes. O Tâmega, em vez de seguir o caminho dessas depressões e a sua orientação NNE-

SSW, vai dirigir-se para SW. Aparentemente, o Tâmega corresponde a uma vaga de erosão 

regressiva nascida a partir do Douro. O traçado do rio é, assim, relativamente recente, tal como 

no caso do Lima (o que poderia comprovar-se pela drenagem deficiente da depressão de Xinzo 

de Limia). A Leste de Chaves, a superfície da Padrela, claramente soerguida ao longo da falha 
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Régua-Verín, estende-se até cerca de Alijó, já próximo do Douro, onde entra em contacto com 

a superfície inferior dos planaltos centrais do Norte da Beira. Do mesmo modo, a mudança de 

direção do rio Douro, entre o Pocinho e a Foz do Sabor, não é mais do que uma adaptação de 

pormenor a este grande acidente. Assim, num transepto simplificado, efetuado na direção E-W, 

o relevo apresenta a ocidente formas movimentadas, constituídas pelas serras de Larouco (1525 

m), Barroso (1279 m), Alvão (1329 m), Marão (1425 m) e, a sul do rio Douro, pela serra de 

Montemuro (1381 m). Todas estas serras estão situadas no limite ocidental e, por esse motivo, 

nào se identificam com a morfologia que normalmente associamos a Trás-os-Montes. Depois, o 

grande acidente referido proporciona a veiga de Chaves e o vale do Corgo, que fazem a transição 

para a superfície da Meseta, que por sua vez. Estando basculada para nascente proporciona um 

conjunto de relevos voltados para oriente e que culminam na serra da Padrela (1 146 m). 

Seguem- -se formas de vales largos, amplamente abertos, onde por vezes se inserem vales 

apertados, encaixados, correspondentes a uma segunda geração. Da superfície emergem alguns 

relevos de posição, seus correlativos, como a serra de Santa Comba (1014 m), ou relevos 

resultantes do refogo tectónico de blocos, de que são exemplo as serras de Montezinho, 

Nogueira e Bornes, ou ainda relevos residuais resultantes da erosão diferencial, por maior 

resistência das rochas duras, como o quartzito - serra de Reboredo (920 m). Embora 

predominem as formas de relevo aplanado, estas podem ser interrompidas quer por vales 

profundamente encaixados, principalmente nas imediações do rio Douro, quer por áreas 

montanhosas, em especial a ocidente.  

A Oeste do desligamento encontra-se uma morfologia mais acidentada, que corresponde a uma 

maior fragmentação tectónica e a uma maior subida relativa. Trata-se de um conjunto de 

montanhas, que formam a barreira de condensação entre o Minho e Trás-os-Montes. Mais para 

Oeste, o Minho ocidental apresenta uma grande originalidade no conjunto do relevo de 

Portugal, com uma série de vales largos e vertentes abruptas, com orientação ENE-WSW e uma 

outra direção, que varia entre N-S e NW-SE, acaba por produzir uma quadrícula de blocos. No 

Minho, as superfícies de aplanamento estão mais degradadas que noutras áreas do Maciço 

Hespérico. Os vales dos rios minhotos são a grande originalidade do relevo do Minho, de um 

modo geral são vales mal calibrados, com larguras muito variáveis. A litologia granítica e a 

humidade que persiste mesmo durante o Verão teriam contribuído para um alargamento dos 

vales e para a degradação das escarpas, que se tornam de identificação difícil. Os pontos mais 

elevados que encontramos no Minho identificados dentro da área Ariem são: Serra de Santa 

Luzia (549m), Serra D'Arga (825m), Corno do Bico (883m), Serra do Laboreiro (1335m), Serra da 

Peneda (1416m), Serra Amarela (1361m), Serra do Gerês (1544m). 
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3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS 

3.1. Identificação e localização dos principais perigos da zona. 

A identificação dos principais perigos que podem afetar o território da zona ARIEM e que podem 

produzir danos a pessoas, bens e meio ambiente resulta fundamental. A estes fenómenos ou 

ocorrências denominam-se riscos e se dividem-se principalmente em três tipos: 

• Riscos naturais. 

• Riscos tecnológicos. 

• Riscos antrópicos. 

3.1.1. Riscos naturais 

São aqueles que se devem a fatores geográficos e climatológicos. Em alguns casos são riscos 

previsíveis em função da situação climatológica e geográfica das zonas. 

São adotados por manter um nível constante ao longo do tempo com longo período de retorno. 

Dentro da zona Ariem estabeleceram-se os seguintes riscos como objeto de estudo: 

• Seca: produzidas por falta de chuvas durante um período prolongado de tempo, 

causando problemas em seres humanos, animais e plantas. 

• Derrube e deslizamento de terrenos ou terras. 

• Sismos: tem-se em conta as consequências do acontecimento praticamente no 

momento. 

• Nevões: afetam o trânsito normal de pessoas e produzem isolamento de núcleos 

populacionais. Podem ocasionar danos em bens, acidentes de trânsito e afetar os 

serviços. 

• Geadas: afetam o trânsito normal de pessoas e produzem acidentes de trânsito. 

Também podem afetar os serviços. 

• Inundações: causam danos e perda de bens chegando, em ocasiões, a perda de vidas 

humanas. 

3.1.2. Riscos tecnológicos 

São aqueles que causados pela aplicação e/ou o uso de tecnologias desenvolvidas pelo ser 

humano, consequência da evolução industrial. 

Dentro da zona Ariem consideraram-se: 

• O transporte de mercadorias perigosas. 

• Associado a indústrias e armazenamentos com risco químico. 

• Associados a instalações radioativas. 

• Associado a plantas de gerenciamento de suprimeno de energia ou serviços essenciais. 

• Poluição ambiental. 
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• Associado a construções de engenharia civil: os possíveis danos que podem ser causados 

pelo mau estado, danos ou consequências adiadas de construções de engenharia civil. 

3.1.3. Riscos antrópicos 

São os produzidos por atividades humanas que se foram desenvolvendo ao longo do tempo. 

Estão diretamente relacionados com a atividade e o comportamento do ser humano. 

Seriam incluídas várias situações como por exemplo: 

• Incêndios urbanos. 

• Incêndios florestais. 

• Acidentes de trânsito. 

• Acidentes que possam acontecer em zonas de banho: praias marítimas, praias fluviais, 

rios, lagos… 

• Causados por concentrações humanas. 

• Associados ao risco doméstico: eletricidade, água, gás. 

3.1.4. Interligação de riscos 

A evolução de uma ocorrência, em várias ocasiões, leva ao aparecimento de outros riscos. Assim, 

uma catástrofe natural pode desenvolver outro risco, causando uma catástrofe ainda maior, 

alterando completamente os meios e recursos necessários para combater a emergência inicial.  

A maneira mais rápida de identificar e enfrentar os potenciais riscos adicionais que podem ser 

adicionados é fazê-lo a partir das áreas territoriais inferiores, para as quais seria necessário: 

• Definir os principais pontos de concentração de pessoas. 

• Defina os pontos que podem ser afetados pelo incidente, seja de origem natural, 

antropica ou tecnológica. 

• Definir quais os pontos que precisam de planificação em um nível diferente do nível 

local. 

• Esses resultados estão incluídos nos planos territoriais correspondentes das 

Comunidades Autónomas e Distritos da área ARIEM. 

3.2. Análise de riscos 

O método usado faz um cálculo objetivo dos riscos através de vários índices. O índice de risco 

que calcula o risco de um município sofrer uma catástrofe, o índice de probabilidade que estima 

a possibilidade de que se materialize esse risco e o índice de danos que estima as 

consequências/efeitos que teria esse evento ou acontecimento. 

Uma das etapas chave é poder fazer uma classificação dos municípios segundo os seus riscos, 

dispositivos de emergência e finalmente a interceção das diferentes variáveis. Para realizar a 

referida análise procede-se a uma classificação segundo os pontos de rutura de intervalos 

equivalentes com o duplo objetivo de obter intervalos de classes homogéneas para o número 

de intervalos desejados.  
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No entanto, esta informação não substitui/dispensa a necessidade de fazer mapas de riscos 

específicos, mas representa a situação no momento de elaboração deste plano, devendo-se ter 

em conta que para este tipo de dados a situação evolui rapidamente. 

Por este motivo os planos a uma escala menos devem incluir uma análise de riscos específicos e 

com mais detalhes. 

3.2.1. Índices usados 

3.2.1.1. Índice de probabilidade (IP) 

O valor depende do número de vezes que se pode repetir um acontecimento quando se dão 

condições e circunstâncias similares, em função dos seguintes valores: 

IP = 0 – Inexistente. 

IP = 2 – Sem registo. 

IP = 3 – Um acontecimento cada vários anos. 

IP = 4 – Um ou mais acontecimentos por ano. 

3.2.1.2. Índice de danos (ID) 

Este índice analisa os efeitos produzidos num município pelo impacto de um determinado 

fenómeno tendo em conta fatores como: os efeitos sobre a população, os efeitos sobre 

infraestruturas e edificações, efeitos no ambiente (atmosfera, água, solo, fauna e flora) e 

número de mortos. 

Os valores atribuídos ao índice de danos previsíveis (ID) causados pelo risco são: 

IP = 0 – Sem danos 

IP = 1 – Pequenos danos materiais no ambiente, sem afetados. 

IP = 2 – Pequenos danos materiais no ambiente e/ou algum afetado. 

IP = 5 – Importantes danos materiais no ambiente e/ou numero grande de afetados, com 

interrupção temporária dos serviços essenciais e com probabilidade de alguma vítima mortal.  

IP = 10 – Danos materiais muito graves, com interrupção prolongada dos serviços essenciais 

ou danos permanentes no ambiente e possibilidade de um número elevado de vítimas 

mortais. 

3.2.1.3. Índice de de risco (IR) 

Para a descrição do risco, e a análise do mesmo, são usados os índices de probabilidade (IP) e 

de danos (ID), mencionados anteriormente, para calcular o índice de risco (IR), que é dado pela 

seguinte fórmula: 

𝐼𝑅 = 𝐼𝑃 𝑥 𝐼𝐷 
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Matriz de riscos 

IP/ID 0 1 2 5 10 

0 0 0 0 0 0 

2 0 2 4 10 20 

3 0 3 6 15 30 

4 0 4 8 20 40 
Tabela 11. Matriz de risco. 

Segundo o valor obtido, o nível de risco (para cada risco específico) pode ser classificado em: 

Índice de risco 

Valor obtido Nível de risco 

IR ≥ 20 Muito Alto 

10 ≤ IR ≤ 15 Alto 

6 ≤ IR ≤ 8 Moderado 

IR ≤ 4 Baixo 
Tabela 12. Níveis do índice de risco segundo o valor obtido. 

3.2.2. Risco potencial de emergência 

A classificação territorial de acordo com os níveis de risco que o território apresenta, exige 

conhecer os fatores que influenciam esses riscos, como a frequência dos acontecimentos e suas 

causas, o nível da população e a possibilidade de que possa ocorrer algum risco de caráter 

especial (risco químico, transporte de mercadorias perigosas, sismos, incêndios florestais, 

nevões, deslizamentos e movimentos de terras e secas). 

O risco potencial de ocorrência de uma emergência é determinado a partir dos três 

componentes fundamentais: risco estatístico, vulnerabilidade populacional e a possibilidade de 

que ocorra qualquer uma das chamadas emergências especiais 

3.2.2.1. Risco estatístico 

Para o cálculo deste risco utilizaram-se principalmente os dados estatísticos de vários anos do 

CIAE-112 Galícia, Emergências 112 de Castela e Leão e dos Comandos Distritais de Operações de 

Socorro em Portugal.  

Os dados estatísticos sobre acontecimentos são importantes porque servem de base à 

investigação sobre as causas dos mesmos e da eficácia dos meios de prevenção. O que permite 

dar respostas a questões como: onde e quando se produzem as emergências, causalidade, 

pontos onde se produzem…  

O fator frequência-causalidade determina a frequência com que têm lugar as emergências em 

diferentes zonas do território e as causas que as produzem. 

A determinação do fator frequência-causalidade baseia-se no cálculo dos índices de frequência 

e de causalidade. 

O índice de frequência estima a frequência media anual de emergências segundo a seguinte 

expressão: 

𝐹𝑖=

1

𝑎
∑ 𝑛𝑖

𝑎

1
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Sendo: 

Fi = Frequência de emergências. 

ni = Número de emergências em cada ano. 

a = número de anos. 

O período de anos para o cálculo do índice de frequência em cada zona adaptou-se aos dados 

de partida. 

O índice refere-se geograficamente a cada município com a seguinte escala de valores: 

Clasificación del Índice de Frecuencia 

Índice de frecuencia Frecuencia (Fi) 

Muito baixo < 50 

Baixo 50 - 150 

Moderado 150 – 375 

Alto 375 – 1.000 

Muito alto > 1.000 
Tabela 13. Classificação do Índice de Frequência. 

O índice de causalidade define-se como a frequência ponderada das emergências tendo em 

conta as diferentes causas que se apresentam em cada município da zona Ariem. É estimado 

segundo a seguinte expressão: 

𝐶𝑖 =
1

𝑎
∑

∑ 𝑐𝑛𝑖𝑐1

𝑛𝑖

𝑎

1

 

Sendo: 

Ci = Índice de causalidade 

C = Coeficiente de perigosidade específica de cada causa. 

nic = Número de incidências de cada causa em cada ano. 

a = Número de anos. 

ni = Número de incidências em cada ano. 

A determinação do coeficiente de perigosidade, C, é puramente estadístico, atribuindo o maior 

valor ao tipo de incidência mais frequente. Segundo este critério os valores do coeficiente são 

os seguintes: 

  



 

 

59 de 135 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

Determinação coeficiente de perigosidade 

Tipologias Nº incidências % 
Coeficiente de 
perigosidade 

Incêndios urbanos 3.129 8,57 4,5 

Incêndios florestais 16.804 46,01 4 

Acidentes 14.186 38,84 5 

Mercadorias perigosas 61 0,17 1 

Nevões e gelo 491 1,34 3 

Inundações 1.399 3,83 3,5 

Derrubamentos e 
deslizamentos de terra 

450 1,23 2,5 

Tabela 14. Determinação coeficiente de perigosidade  

Estabelecido o coeficiente de perigosidade o índice de causalidade refere-se geograficamente a 

cada município com a seguinte escala de valores: 

Classificação do Índice de Causalidade 

Índice de causalidade Causalidade (Ci) 

Muito baixo < 3,76 

Baixo 3,76 – 3,97 

Moderado 3,97 – 4,09 

Alto 4,09 - 4,39 

Muito alto > 4,39 
Tabela 15. Classificação do Índice de Causalidade. 

Para a integração do índice de frequência com o índice de causalidade tem-se a seguinte matriz 

de decisão:: 

  Índice de Causalidade 

  Muito baixo Baixo Moderado Alto Muito alto 

Ín
d

ic
e 

d
e 

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a

 Muito Baixo Muito baixo Muito baixo Baixo Baixo Moderado 

Baixo Muito baixo Baixo Baixo Moderado Moderado 

Moderado Baixo Baixo Moderado Moderado Alto 

Alto Baixo Moderado Moderado Alto Muito alto 

Muito Alto Moderado Moderado Alto Muito alto Muito alto 
Tabela 16. Matriz de decisão para o índice estatístico. 

3.2.2.2. Vulnerabilidade 

A vulnerabilidade é definida como a previsão das consequências ou efeitos negativos sobre as 

pessoas, os bens e o ambiente, como resultado da materialização do risco que origina a 

emergência. Portanto, é imprescindível conhecer a estrutura de vulnerabilidade da zona Ariem, 

dado que como consequência da referida vulnerabilidade podem desencadear-se efeitos 

secundários que contribuam a agravar a incidência. 

Em qualquer planificação em matéria de Proteção Civil, o básico e prioritário, é a vida e 

segurança das pessoas. O número de habitantes de cada município recai diretamente nas 

consequências de uma emergência, e não unicamente pelos danos que sofrem os seus 

habitantes, mas também pelas causas que a originam. 

Foram estabelecidos uns intervalos significativos, dada a necessidade de estratificar o território 

da zona Ariem, em função da seguinte classificação: 
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Classificação do Índice de Vulnerabilidade 

Índice de vulnerabilidade Intervalos de população (habitantes) 

Muito baixo < 2.500 

Baixo 2.500 – 5.000 

Moderado 5.000 – 10.000 

Alto 10.000 – 20.000 

Muito alto > 20.000 
Tabela 17. Matriz decisão para o índice de vulnerabilidade. 

Para os limites de classificação contemplou-se que 95,5% dos municípios da zona Ariem tem 

uma população de menos de 20.000 habitantes, pelo que se usou este limite para estabelecer 

intervalos inferiores. 

3.2.2.3. Índice derivado dos riscos especiais 

Para obter um valor global do Risco Especial de Emergência em cada município, é necessário 

integrar os riscos específicos estudados anteriormente: químico, transporte de mercadorias 

perigosas, sísmico, incêndios florestais, inundações, nevões, deslizamentos e movimentos de 

terras e seca. 

A integração dos valores de Riscos Especiais de Emergência é realizada tendo em consideração 

a diferente perigosidade para a vida humana, sendo assim, foi estabelecida uma classificação 

desses riscos em três grupos: 

Perigosidade dos riscos especiais 

Alta Média Baixa 

Risco químico Risco sísmico  Nevões 

Mercadorias perigosas Incêndios florestais Deslizamentos de terras 

 Inundações Seca 
Tabela 18. Classificação dos riscos especiais segundo a sua perigosidade. 

O Risco de Emergências Especiais obtém-se segundo a seguinte fórmula: 

Índice derivado dos riscos especiais = 0,5x(Risco químico + Transporte mercadorias 

perigosas) + 0,3x(Risco sísmico + Incêndios florestais + Inundações) + 0,2x(Nevões + 

Deslizamentos de terras + Seca) 

O resultado da expressão anterior é classificado da seguinte forma: 

Classificação do Índice de  riscos especiais 

Classificação Intervalo 

Muito baixo < 0,42 

Baixo 0,42 – 0,84 

Moderado 0,84 – 1,26 

Alto 1,26 – 1,68 

Muito alto > 1,68 
Tabela 19. Classificação do índice de riscos especiais. 

3.2.2.4. Cálculo do risco potencial de emergência 

O risco potencial de emergência é calculado como sendo o somatório de cada um dos fatores 

multiplicado por um coeficiente que varia em função da importância considerada nesta analise: 



 

 

61 de 135 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

Risco potencial de emergência (R.P.E.) = Risco estatístico + 2*Vulnerabilidade + 3*Risco 

de emergências especiais 

Os valores resultantes são classificados da seguinte forma: 

Classificação do risco potencial de emergência 

Classificação R.P.E. Valor R.P.E. 

Muito baixo < 1,86 

Baixo 1,86 – 3,72 

Moderado 3,72 – 5,58 

Alto 5,58 – 7,44 

Muito alto > 7,44 
Tabela 20. Classificação risco potencial de emergência. 

3.3. Análise de resultados 

Com o resultado correspondente ao valor de Risco Potencial de Emergência (RPE) para cada um 

dos municípios, é possível realizar uma descrição da situação de cada uma das partes da zona 

ARIEM. 

3.3.1. Castela e Leão 

Na parte de Castela e Leão, a totalidade dos municípios apresentam um valor do indicador de 

Risco Potencial de Emergência baixo, e apenas quatro municípios com um valor moderado. Estes 

quatro municípios, todos da província de Zamora, são: Lubián, Pedralba de la Pradería, Puebla 

de Sanabria e Requejo. Estes quatro municípios representam perto de 9% da população dos 

municípios da zona ARIEM de Castela e Leão e 10% da superfície. 

Risco Potencial de Emergência (RPE) 

 Baixo Moderado 

Castela e Leão 

Nº municípios 43 4 

População 18.405 1.729 

Superfície (km2) 3.039,96 327,51 
Tabela 21. Resumo do Risco Potencial de Emergência (RPE) dos municípios da zona ARIEM de Castela e Leão. 

Isto é devido, principalmente, a que todos os municípios têm uma população e frequências 

médias anuais de incidências muito baixas. Como pode ser observado na tabela anterior, os 47 

municípios perfazem / totalizam 20.134 habitantes. Uma análise individual dos municípios 

comprova como apenas seis municípios ultrapassam 1.000 habitantes, ou seja, o valor do índice 

de vulnerabilidade de todos os municípios é muito baixo. 

Vale a pena destacar a totalidade dos municípios com risco especial alto-muito alto, derivado da 

seca e o derivado por causa dos incêndios florestais, com valores altos-muito altos nos 

municípios da parte centro e norte da província de Zamora. 
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Figura 32. Risco potencial de emergência nos municípios da zona ARIEM de Castela e Leão. 

Quanto ao risco estatístico, os valores são, maioritariamente, muito baixos ou baixos. Apenas 

dez municípios com valores moderados, devidos a valores altos e muito altos de causalidade. 

Estes municípios são:  Alcañices, Bermillo de Sayago, Fonfría, Puebla de Sanabria, Ahigal de los 

Aceiteros, La Alameda de Gardón, Aldea del Obispo, Fuentes de Oñoro, Puerto Seguro e San 

Felices de los Gallegos. 

O índice derivado dos riscos especiais tem um valor baixo na maior parte dos municípios. Apenas 

nove municípios apresentam um valor moderado. Destes nove, dois estão na província de 

Salamanca (Espeja e Fuentes de Oñoro) e 7 em Samora (Alcañices, Lubián, Pedralba de la 

Pradería, Puebla de Sanabria, Rábano de Aliste, Requejo y Trabazos). 

Dentro dos riscos especiais, põe-se em destaque o risco por incêndios florestais com valores 

altos na província de Samora. Os municípios de Salamanca têm uns valores moderados a muito 

baixos. 

Deve-se pôr em destaque os valores altos e muito altos da zona no que respeita ao risco de seca, 

e na zona norte de Samora por risco de nevadas. 

3.3.2. Galiza 

Três municípios têm um valor alto no Índice de Risco Potencial de Emergência (RPE). A Guarda 

e O Porriño, na província de Pontevedra, e Verín, na província de Ourense; onde o motivo do 

valor é devido à sua vulnerabilidade populacional alta, à causalidade das incidências registadas 

e a um risco especial médio-alto. Estes três municípios estão entre os cinco mais povoados da 

zona ARIEM da Galiza e representam quase 30% do total da população e 5% da superfície. 
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Risco Potencial de Emergência (RPE) 

 Baixo Moderado Alto 

Galiza 

Nº municípios 12 25 3 

População 14.660 90.665 43.570 

Superfície (km2) 1.170,30 2.496,40 175,80 
Tabela 22. Resumo do Risco Potencial de Emergência (RPE) dos municípios da zona ARIEM da Galiza. 

No extremo oposto, com valores de índice baixos, estão doze municípios; onze na província de 

Ourense e um na província de Pontevedra. São municípios com uma vulnerabilidade 

populacional muito baixa e frequências muito baixas quanto ao risco estatístico. Estes 12 

municípios representam aproximadamente 10% da população total e 30,5% da superfície. 

Os municípios restantes, vinte e cinco, têm um valor do índice moderado devido à causalidade 

das incidências registadas e a um risco especial médio, maioritariamente. 

 

Figura 33. Risco potencial de emergência nos municípios da zona ARIEM da Galiza.   

O município de Tui apresenta um índice de risco estatístico alto devido aos valores de frequência 

e causalidade altos. No ponto extremo, apenas estão dois municípios da província de Ourense, 

A Veiga e Muíños, com valores muito baixos. 

Quanto ao índice derivado de riscos especiais, a maioria de municípios apresentam um valor 

moderado, exceto Sandiás e Vilar de Santos com um valor baixo e Arbo e O Porriño com valores 

altos. Estes valores altos, no caso de O Porriño, são devido ao risco químico, ao transporte de 

mercadorias perigosas e aos incêndios florestais; e no caso de Arbo, é devido ao risco de 

incêndios florestais, seca e valores moderados-altos de risco por transporte de mercadorias 

perigosas.    

É destacável a existência de valores altos por incêndios florestais na zona ARIEM da Galiza, 

exceto em 5 municípios (Porqueira, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras e Vilar de Santos) do centro da 

zona ARIEM da província de Ourense, com valores moderados. 

Nos municípios da província de Ourense que limitam com o norte de Portugal, destacam os 

valores altos por seca. 
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O risco por nevadas nos municípios de Ourense, que conformam o Maciço Central, é também 

destacado por ser um ponto importante de conexões principais de transporte entre a Galiza e 

Castela e Leão. 

3.3.3. Portugal 

De forma maioritária, o índice de Risco Potencial de Emergência (RPE) dos municípios da zona 

ARIEM de Portugal tem um valor moderado. De vinte e quatro municípios que fazem parte da 

zona ARIEM, dezassete têm um valor moderado e representam quase 90% da população da zona 

ARIEM e 74% da superfície. 

Risco Potencial de Emergência (RPE) 

 Baixo Moderado 

Portugal 

Nº municípios 7 17 

População 43.990 358.315 

Superfície (km2) 2.582,95 7.299,57 
Tabela 23. Resumo do Risco Potencial de Emergência (RPE) dos municípios da zona ARIEM de Portugal. 

Os sete municípios restantes que apresentam um valor baixo de Risco Potencial de Emergência 

são: Figueiras de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Melgaço, Paredes de Coura, Terras 

de Bouro, Vimioso e Vinhais. 

 

Figura 34. Risco potencial de emergência nos municípios da zona ARIEM de Portugal. 

Metade dos município apresentam uma vulnerabilidade populacional com valores altos e muito 

altos, que representam perto de 80% da população na zona ARIEM de Portugal. Vale a pena 

salientar o município de Viana do Castelo, cuja população é de quase 85.000 habitantes, por 

representar aproximadamente 21% da população total da zona.  Os quatro municípios restantes 

com vulnerabilidade populacional muito alta são  Arcos de Valdevez, Bragança, Ponte de Lima e 

Chaves. De maneira oposta, apenas dois municípios, Freixo de Espada à Cinta e Vimioso 
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(população entre 3.000 e 4.000 habitantes) apresentam uma vulnerabilidade populacional 

baixa. 

Quanto ao risco de índice de risco estatístico, apenas dois municípios apresentam um valor alto. 

Estes municípios são Ponte de Lima e Viana do Castelo. Estes valores altos são devidos a uma 

frequência e causalidade altas. 

Quanto ao índice de risco especiais, vinte dos municípios apresentam um valor baixo. Apenas 

quatro apresentam um valor moderado. Estes quatro municípios são Arcos de Valdevez, 

Almeida, Chaves e Viana do Castelo. 

É destacável, quanto aos riscos especiais, o nível alto por risco de incêndios florestais em toda a 

zona ARIEM. Convém referir, também, o risco alto por seca nos municípios de Braga e Bragança. 

3.4. Catálogo de riscos 

A partir dos resultados do inventário, estudo e análise dos riscos mais importantes da zona 

ARIEM, é obtido um quadro-resumo dos principais riscos da zona ARIEM; bem como os 

correspondentes mapas de risco estatístico, vulnerabilidade especial, riscos especiais e risco 

potencial de emergência, estabelecendo uma valoração por níveis. 

No Anexo 2, mostram-se os resultados por níveis daqueles riscos contemplados em cada 

município, bem como  mapas de risco citados no parágrafo anterior. 
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4. ESTRUCTURA 

4.1. Estrutura, organização e funções dos órgãos de direção. 

O PTET ordena e permite a integração dos planos territoriais de proteção civil envolvidos na sua 

área de atuação em todos os âmbitos (nacional, autonómico, distrital, local) incluindo, também, 

os diferentes planos de autoproteção. 

4.1.1. Estrutura organizativa 

Para uma operacionalidade plena do PTET, a organização das funções de coordenação e direção 

dos diferentes órgãos participantes numa emergência requer uma estrutura organizativa com 

comando único, para evitar duplicidades e possíveis problemas de hierarquias operacionais ou 

jurisdicionais que puderem acontecer. 

A estrutura organizativa desenhada tem como objetivo conseguir responder à diversidade de 

emergências que puderem surgir, de acordo com o seguinte organograma. 

 

Figura 35. Estrutura organizativa. 

1.1.1. Direção do plano 

A direção do PTET prevalece, durante a ativação do plano e no marco das funções que tem 

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

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

diretiva implica a coordenação no desenvolvimento  das competências do resto de autoridades 

e diretores de planos, que conserva as funções de direção dos planos e serviços próprios. 

La Dirección del plan en cada nivel de activación del mismo se establecerá según el territorio 

donde acontezca la emergencia. Así, para el caso de Castilla y León se establece: 

• En el ámbito provincial, al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, que podrá 

delegar en el secretario territorial o en quién aquel designe. 
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• En el ámbito regional, al titular de la Consejería competente en materia de protección 

civil, que podrá delegar en el titular de la Dirección General competente en materia de 

protección civil o en quién aquel designe. 

En Galicia se establece: 

• Al alcalde del municipio en situación 0. El cual podrá delegar en cualquiera otra persona 

de su término municipal que no ostente otra función dentro de ese nivel del Plan, de 

forma que la misma persona no pueda tener dos funciones a la vez. 

• Titular a nivel provincial de la Consellería de la Xunta en materia de Protección Civil en 

Situación 1. El cual podrá delegar en cualquiera otra persona de su departamento que 

no ostente otra función dentro de ese nivel del Plan, de forma que la misma persona no 

pueda tener dos funciones a la vez. 

• Titular de la Dirección Xeral de la Xunta en materia de Protección Civil. El cual podrá 

delegar en cualquiera otra persona de su departamento que no ostente otra función 

dentro de ese nivel del Plan, de forma que la misma persona no pueda tener dos 

funciones a la vez. 

• Representante de la Administración del Estado, en comité de dirección con Titular de la 

Consellería de la Xunta en Materia de Protección Civil. El cual podrá delegar en 

cualquiera otra persona de su departamento que no ostente otra función dentro de ese 

nivel del Plan, de forma que la misma persona no pueda tener dos funciones a la vez. 

Para el caso de Portugal, el Director del Plan se establecerá: 

• En el ámbito municipal al Presidente da Câmara Municipal. 

• En el ámbito distrital al miembro del gobierno responsable por el área de protección 

civil, con posibilidad de delegación, en caso de ausencia o impedimento. 

• En el ámbito nacional al Primeiro-ministro, el cual será sustituido, en sus faltas o 

impedimentos, por el Ministro da Administração Interna. 

4.1.2. Definição dos níveis de ativação 

A ativação é a ação de pôr em funcionamento o plano em Fase de Emergência. O diretor do 

plano é responsável pela sua ativação através dos meios que garantirem a rapidez da declaração 

e a eficácia da resposta pública. 

São definidos 4 níveis de ativação ou situações operativas, tendo em conta as caraterísticas das 

emergências, que são: situação 0, situação 1, situação 2 e situação 3. 

4.1.2.1. Situação 0 

Emergências em que se têm produzido fenómenos ou acontecimentos muito localizados, cuja 

atenção, naquilo que respeita à proteção das pessoas, bens e meio ambiente, fica assegurada 

com a capacidade de resposta local, ou fica incluída dentro do âmbito de aplicação dos planos 



 

 

68 de 135 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

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

a cenários em que, tendo-se resolvida na sua maior parte a emergência, ainda não se dão as 

circunstâncias para declarar o fim desta e a conseguinte passagem à Fase de Recuperação. 

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

de proteção civil de âmbito local ativados, embora possam utilizar-se meios e recursos 

pertencentes a outros âmbitos territoriais. 

4.1.2.2. Situação 1 

Corresponde a emergências provocadas por fenómenos ou acontecimentos de gravidade em 

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

capacidade de resposta dos planos territoriais de proteção civil de âmbito local e onde é precisa 

uma resposta coordenada por parte de Administração, quer por afetar a mais de um município, 

quer por ser precisa a ativação de meios e recursos próprios ou consignados ao PTET. 

Esta Situação 1 implica que todos os planos territoriais de proteção civil de âmbito local ativados 

são integrados no PTET nos seus aspetos diretivos, de coordenação e operacionais. 

4.1.2.3. Situação 2 

Emergências provocadas por fenómenos ou acidentes de gravidade em que os danos à 

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

das áreas afetadas, ou a complexidade da emergência, superam a capacidade de resposta 

ordinária da estrutura e meios descritos na Situação 1. 

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

consignados, como a posta em funcionamento de medidas extraordinários. 

É também correspondente a qualquer outra circunstância que, segundo o critério do diretor do 

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

Nesta Situação 2 todos os planos territoriais de proteção civil de âmbito local são integrados no 

PTET nos seus aspetos diretivos, de coordenação e operacionais. 

4.1.2.4. Situação 3. 

Se a emergência se agravar excecionalmente ou se produzirem fenómenos cuja natureza, 

gravidade ou alcance dos riscos determinarem que estiver em cause o interesse nacional, o 

titular do Ministério do Interior, quer por iniciativa própria ou a pedido da Comunidade de 

Castela e Leão ou da Galiza, ou do delegado do Governo em Castela e Leão ou da Galiza, será 

declarado o interesse nacional. 

Em Portugal, a competência para a ativação do Plano neste nível corresponde à decisão da 

Comissão Nacional da Proteção Civil, ou declaração por parte do Governo. 
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4.1.3. Funções do diretor do plano 

O diretor do PTET, como máximo responsável, adotará as medidas que lhe permitirem lidar com 

a emergência, em função da sua tipologia e das circunstâncias particulares em que se 

desenvolver, para poder, deste jeito, mitigar as suas consequências. 

As funções do diretor do PTET são: 

• Declarar a ativação do Plano no âmbito territorial correspondente e as suas diversas 

situações. 

• Representar o Plano do âmbito territorial correspondente perante outros organismos 

públicos ou privados. 

• Tomar decisões para a gestão da emergência no âmbito territorial correspondente. 

• Ativar a estrutura diretiva do Plano da zona ARIEM. 

• Convocar o Comité Assessor. 

• Ordenar a constituição do Gabinete de Informação. 

• Constituir o Centro de Coordenação Operativa. 

• Ativar o Posto de Comando Avançado (PCA) e os grupos de Ação. 

• Requerer meios e recursos extraordinários não consignados ao PTET caso necessário. 

• Avisar e realizar notificações às Entidades locais e propor avisos às autoridades do 

Estado/s e doutras comunidades autónomas/distritos. 

• Declarar o final da emergência e desativar o PTET. 

• Transferir informação ao resto dos membros do Plano a todos os níveis. 

• Orientar, dirigir, supervisionar e assegurar a implementação e manutenção do PTET na 

zona ARIEM. 

4.1.4. Comité assessor 

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

relação às atuações para a resolução da emergência, quer na manutenção da operacionalidade 

do PTET. A Direção poderá convocar a totalidade ou parte dos seus membros, segundo o achar 

adequado, de acordo com as necessidades de cada momento, caraterísticas e gravidade da 

emergência. 

As funções deste comité são: 

• Assessorar o diretor do Plano sobre as consequências do sinistro, medidas que devem 

ser adotadas e meios necessários em cada momento da emergência. 

• Estudar e propor as modificações necessárias para uma maior eficácia do Plano. 

• Propor e avaliar as simulações que devam ser realizadas, bem como as ações dirigidas à 

manutenção da operacionalidade do Plano. 
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A composição do Comité será definido no PTE do âmbito geográfico afetado. 

De maneira genérica, será integrado por: 

• Secretários territoriais das administrações implicadas em cada âmbito geográfico 

afetado. 

• Responsáveis dos serviços de Proteção Civil dos âmbitos territoriais afetados. 

• Responsáveis do Centro Territorial de Emergências da(s) zona(s) correspondente(s). 

• Representantes das administrações territoriais afetadas segundo âmbito geográfico 

afetado (município, província, comunidade autónoma, distrito...) 

• Representantes dos Grupos de Ação cuja intervenção seja necessária. 

• Aqueles que o diretor do PTET considerar. 

4.1.5. Grupo de comunicação 

O Grupo de Informação é o órgão responsável por canalizar e supervisionar toda a informação 

subministrada aos meios de comunicação. A informação à população será considerada parte 

essencial na gestão de uma emergência e será realizada através de um único porta-voz oficial 

que será o diretor do PTET ou aqueles responsáveis em que este delegar, dependendo do âmbito 

geográfico afetado. 

As funções específicas deste grupo são: 

• Recolher informações sobre o risco e a sua evolução. 

• Difundir declarações de ativação, alerta, emergências e a sua finalização. 

• Difundir ordens, consignas e recomendações ditadas pelo Diretor através dos meios de 

comunicação. 

• Centralizar, coordenar e preparar a informação geral sobre a emergência e proporcioná-

la aos meios de comunicação. 

• Orientar a procura de informação e corrigir informações erradas. 

• Subministrar informação pessoal a familiares dos cidadão afetados de maneira pessoal. 

• A composição do grupo será a estipulada pelo correspondente PTE do âmbito territorial 

afetado pela emergência. 

4.1.6. Centro de Coordenação Operativa 

O Centro de Coordenação Operativa é o órgão que conforma a estrutura da coordenação do 

PTET e nele é integrado o Diretor do PTET, o Comité Assessor e o Gabinete de Informação. 

A ativação do PTET em cada um dos seus âmbitos exige a constituição do correspondente Centro 

de Coordenação Operativa. 

O Centro de Coordenação Operativa exerce as seguintes funções:   

• Organizar, dirigir e coordenar as atuações durante a emergência. 
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• Coordenar, especialmente, as intervenções das Administrações territoriais afetadas, 

seus meios e recursos, independentemente da sua dependência orgânica ou funcional, 

integrando estes na estrutura operativa do PTETE. 

• Manter a coordenação e comunicação com os diferentes municípios afetados e as 

intervenções realizadas neles. 

• Centralizar a informação com o fim de avaliar o estado da emergência. 

• Efetuar um seguimento operativo permanente, com análise da situação e das possíveis 

consequências ou evolução da emergência. 

• Coordenar as atuações dos diferentes Grupos de Ação, transmitir as decisões ao Posto 

de Comando Avançado (PCA) ou diretamente aos Grupo de Ação, se este não estiver 

constituído. 

• Requerer meios e recurso extraordinários através da Direção no âmbito regional 

correspondente. 

• Informar os afetados e facilitar informações aos familiares. 

•  Realizar as gestões necessárias para garantir o auxílio e atenção daquelas pessoas 

afetadas pela emergência, bem como aquelas necessárias para a assistência das vítimas 

e os seus familiares. 

• Determinar o conteúdo da informação à população, no desenvolvimento da 

emergência. 

• Canalizar e supervisionar toda a informação subministrada aos meios de comunicação. 

• Propor a declaração final da  emergência e a desativação do PTET no âmbito 

correspondente. 

• Apoiar o diretor do PTET em quaisquer outras funções que seja necessário desenvolver 

para a resolução da emergência. 

Quando o nível da emergência adquirir uma dimensão nacional nalgum dos Estados associados 

ao plano, ou seja, quando se declarar a situação 3, este deverá exercer também as seguintes 

funções: 

• Informar a população afetada pela emergência, conforme as diretrizes estabelecidas em 

matéria informativa pelo Gabinete de Informação, em coordenação com a Direção 

Operativa do Plano Estatal Geral. 

• Mobilizar os recursos localizados no âmbito territorial afetado da região à que 

pertencer, a requerimento da Direção Operativa do Plano Estatal Geral. 

• Garantir a coordenação adequada com o Plano Estatal Geral. 
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O diretor do PTET poderá contactar com os seus membros previamente à ativação formal do 

PTET, existindo a possibilidade de constituir o CECOP e atuar primeiramente, através de 

quaisquer meios que garantirem o trabalho coordenado dos seus membros. 

Excecionalmente, o diretor do PTET poderá modificar a localização do CECOP, atendendo as 

necessidades especiais da emergência. 

4.1.7.  Posto de Comando Avançado. Coordenador de operações. 

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

estiver ativado. Em todo o caso, coordenará as atuações dos meios materiais e humanos que 

intervierem no lugar da emergência e atuará como ligação com a Direção do PTET, através do 

Centro de Coordenação Operativa, nas proximidades do lugar onde acontecer a emergência. 

O PMA forma parte da estrutura organizativa do PTET. A sua constituição é realizada a pedido da 

Direção deste, embora os Grupos de Ação que estiverem a atuar na resolução da emergência 

com anterioridade à ativação do PTET possam constituí-lo previamente. 

Segundo a natureza e a gravidade da emergência, a Direção do PTET poderá estabelecer e 

designar um ou vários PMA. O seu âmbito territorial será aquele que permitir uma eficaz 

coordenação das intervenções. Regra geral, será ativado só um PMA. 

Para poder fazer mais efetiva a possível coordenação operativa dos Grupos de Ação, será 

estabelecido o PMA nas proximidades da zona afetada pela emergência. 

A sua localização será definida pela Direção do PTET, em termos do indicado pelo Centro de 

Coordenação Operativa, e previamente consultado o chefe do PMA. A localização do PMA deverá 

reunir, se possível, as seguintes caraterísticas: 

• O mais próximo possível à incidência e num lugar seguro. 

• Com cobertura de sistemas de comunicações analógicas e digitais. 

• Com acesso a redes de telecomunicações fixas ou móveis. 

Acesso fácil e com espaço para o estacionamento e receção de veículos. 

A composição do PMA e a sua equipa seguirá as diretrizes dos planos territoriais 

correspondentes das zonas afetadas. 

De forma genérica, o PMA será integrado por: 

• O chefe do PMA. 

• Um representante de cada um dos Grupos de Ação constituídos. 

• Um representante do município ou municípios diretamente afetados, uma vez 

convocados pela Direção do PTET.   

• Quando se ativar algum recurso externo ao PTET, a nível estatal ou autonómico/distrital, 

um representante deste no lugar da emergência. 

• Um representante dos responsáveis dos planos de autoproteção, ou qualquer outro 

plano territorial de proteção civil de âmbito local, autonómico/distrital ativado, quando 

estiverem diretamente implicados na gestão da emergência. 
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As funções do PMA serão as seguintes: 

• Efetuar uma avaliação permanente da emergência e transmissão desta à Direção do 

PTET, através do Centro de Coordenação Operativa. 

• Definir a estratégia da atuação em relação à emergência. 

• Propor a ativação de meios e recursos ordinários e extraordinários. 

• Coordenar as intervenções dos meios intervenientes. 

• Definir as zonas de planificação, adequando estas à evolução da emergência. 

• Comunicar de forma permanente à Direção do PTET, através do Centro de Coordenação 

Operativa, todas as incidências surgidas na intervenção em relação à emergência, e a 

todos os Grupos de Ação constituídos, as decisões do PTET. 

• Propor a mudança de Situação em Fase de Emergência. 

• Propor a desativação do PTET. 

• Desmobilizar os meios. 

• Avaliar os efeitos da emergência e propor à Direção do PTET, através do Centro de 

Coordenação Operativa, o final da Fase de Emergência. 

• Outras que lhe forem designadas pela direção do PTET. 

Se, por causa da magnitude ou a extensão da emergência, existir mais de um PMA, para manter 

a coordenação de todos, a Direção do PTET designará um Coordenador de Operações. 

As funções desta figura são: 

• Transmitir as decisões tomadas pela Direção do PTET aos distintos PMA e garantir o seu 

cumprimento com a maior exatidão possível pelos distintos grupos de Ação. 

• Garantir a comunicação da informação entre o lugar da emergência e o Centro de 

Coordenação Operativa, através dos distintos PMA. 

• Aglutinar esforços e simplificar as ações dos Grupos de Ação e convocar, quando for 

preciso, os seus responsáveis. 

4.1.8. Grupos de ação 

A composição dos Grupos de Ação e a sua equipa será a correspondente aos planos de 

emergência correspondente da zona afetada. 

Na estrutura do PTET são identificados os seguintes Grupos de Ação: 

• Grupo de Intervenção. 

• Grupo de Apoio Logístico. 

• Grupo de Segurança. 

• Grupo de Assistência Social. 

• Grupo de Assistência Psicológica. 
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• Grupo de Apoio Técnico. 

• Grupo Sanitário. 

A atuação dos serviços de emergência integrados em cada Grupo de Ação será realizada sob os 

seus protocolos e procedimentos internos de atuação, que desenvolverão as suas respetivas 

competências. Tendo em consideração estes protocolos e procedimentos as especiais 

necessidades dos coletivos mais vulneráveis e pessoas com deficiências. 

Os grupos de Ação poderão ser constituídos em qualquer momento para enfrentar a emergência 

ou quando assim o decidir a Direção do PTET. Quando existirem Grupos constituídos antes da 

ativação do PTET, estes serão integrados automaticamente na sua estrutura. 

A direção do PTET poderá dispor a constituição de todos ou algum deles, se não estiverem já 

constituídos previamente à ativação do PTET e, nalguns casos excecionais, poderá ordenar a 

constituição de outros Grupos de Ação diferentes, ou integrar na sua estrutura aqueles já 

constituídos, bem como modificar a composição destes para adaptá-los às suas caraterísticas 

específicas dos perigos que naqueles se tratarem. O seu funcionamento seguirá as regras gerais 

de atuação dos Grupos de Ação definidas nos seus correspondentes planos territoriais de 

emergências. 

Se, devido a circunstâncias especiais, for preciso constituir novos Grupos de Ação diferentes 

àqueles já definidos, serão formados com o comando, composição e funções que a Direção do 

PTET determinar, depois de consultar com o chefe do PMA. 

A sua atuação será ajustada às mesmas normas e critérios que para o resto de Grupos de Ação, 

e sempre com respeito pela sua estrutura e normas de funcionamento se estas estiverem 

determinadas nalguma normativa específica. 

Da mesma maneira, terão um chefe de Grupo e um representante no PMA, com as mesmas 

funções e responsabilidades que o resto de representantes no PMA dos outros Grupos de Ação. 

As responsabilidades genéricas do chefe de cada Grupo de Ação são: 

• Coordenar as atuações do seu grupo. 

• Organização interna do seu grupo. 

• Estruturação do sistema de comunicações entre os componentes do grupo, com o grupo 

de ação e o PMA. 

•  Coordenação da intervenção dos integrantes que compõem o seu Grupo. 

4.1.8.1. Grupo de Intervenção. 

Este grupo executará as medidas de intervenção necessárias para reduzir e controlar os efeitos 

da emergência, atuando naqueles pontos em que acontecerem circunstâncias que requererem 

ação imediata. 

As funções do grupo são: 

• Valorar e informar sobre o estado, em tempo real, da situação da emergência ao Diretor 

do Plano. 

• Controlar, reduzir e/ou neutralizar os efeitos da emergência. 
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• Procura, resgate e salvamento de pessoas e bens. 

• Determinação da ária de intervenção e o seu zoneamento. 

• Auxílio de pessoas sepultadas baixo ruínas, isoladas ou desaparecidas. 

• Impedir o colapso de estruturas envolvidas. 

• Colaborar com outros Grupos na adoção de medidas de proteção à população. 

• Realizar uma vigilância ativa sobre os riscos latentes uma vez controlada a emergência. 

• Intervenção e primeiros socorros. 

•  Realizar todas aquelas funções não enumeradas anteriormente que lhe puderem ser 

designadas. 

A composição do grupo será: 

• Serviço de bombeiros. 

• Serviços municipais de proteção civil. 

• Serviços competentes em matéria de incêndios florestais de âmbito territorial afetado. 

• Outro tipo de trabalhadores de atenção às emergências ao serviço das administrações 

públicas. 

4.1.8.2. Grupo de Apoio Logístico 

O grupo de Apoio Logístico tem por funções prover ao resto de Grupos de Ação aqueles 

fornecimentos complementares que precisarem para desenvolver a sua atividade, e 

proporcionar os meios para garantir a evacuação e o agasalho daquelas pessoas afetadas pela 

emergência.  

Embora cada Grupo de Ação seja responsável por dispor o material e equipamento necessários 

para desenvolver as suas funções, o Grupo de Apoio Logístico apoiará na localização e traslado 

do equipamento complementar necessário para uma atuação pontual 

As funções do grupo são: 

• Receção de pedidos de ajuda. 

• Estabelecimento dos procedimentos de evacuação. 

• Habilitar locais de agasalho para a população afetada. 

• Resolver os problemas de abastecimento de água potável e alimentos. 

• Subministrar cobertores e roupas à população afetada. 

• Estabelecer a zona de operações e centros de distribuição que forem necessários. 

• Organizar os pontos de reunião de evacuados para o seu posterior traslado. 

• Proporcionar ao resto de grupos operativos todo o apoio logístico preciso, 

subministrando aqueles produtos ou equipamentos necessários para poder realizar o 

seu trabalho. 
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• Proporcionar assistência social às pessoas afetadas. 

• Garantir as comunicações entre os diferentes grupos operativos, bem como entre o 

Posto de Comando Avançado e o Centro de Coordenação Operativa. 

• Transmitir toda a informação emitida pelos diferentes grupos operativos. 

• Estabelecer e implementar sistemas alternativos de transmissões onde forem 

necessários. 

A composição deste grupo será: 

• Trabalhadores pertencentes aos serviços de proteção civil 

• Voluntários de proteção civil. 

• Trabalhadores da Administração Pública correspondente pelo âmbito territorial com 

competências em matéria de: comunicações, obras públicas e terrestres, serviços 

sociais, comunicações... 

• Trabalhadores e meios materiais da Administração Local. 

• Empresas privadas e particulares. 

• Todos os trabalhadores necessários, em função da natureza da emergência. 

4.1.8.3. Grupo de Segurança 

O Grupo de Segurança é responsável pela segurança cidadão, a ordem e o controlo da zona de 

emergência e os seus acessos, devendo garantir, quando necessário, uma evacuação segura. 

A funções do Grupo são: 

• Ordenação do trânsito e controlo de acessos às diferentes zonas delimitadas na área em 

que se produziu a emergência. 

• Balizamento e sinalização das vias públicas. 

• Informação sobre o estado das vias públicas. 

• Apoio a outros Grupos em tarefas de localização de pessoas. 

•  Facilitar e assegurar a atuação do resto de Grupos, coordenados através do PMA. 

• Dirigir e organizar, se necessário, o confinamento ou evacuação da população ou 

qualquer outra ação  que envolver grandes movimentos de pessoas. 

• Colaborar na identificação de vítimas. 

• Apoiar a divulgação de avisos à população. 

• Proteção de pessoas e bens contra atos criminosos. 

A composição deste grupo será geralmente: 

• Forças e órgãos de segurança do Estado. 

• Grupos de segurança privados envolvidos. 
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• Forças e órgãos de segurança de âmbito territorial ou administrativo correspondente. 

• Todos os trabalhadores considerados necessários, dependendo da natureza da 

emergência. 

4.1.8.4. Grupo de Assistência Social 

O Grupo de Assistência Social é responsável por executar medidas de ação social para ajudar a 

população afetada. 

As funções do grupo são: 

• Atender necessidades básicas em termos de material e ajuda alimentar da população. 

• Controlar dados, status e localização das pessoas afetadas. 

• Organizar a população afetada em aspetos relacionados à sua evacuação, 

encaminhando os evacuados para as casas de parentes, amigos, voluntários ou para 

abrigos ou agasalhos criados para esse fim. 

• Gestão interna de albergues. 

• Assistência a vítimas, familiares e parentes. 

• Dar atenção adequada às pessoas com deficiência. 

A composição deste grupo será geralmente: 

• Responsáveis pelos Serviços Sociais na área territorial correspondente. 

• Assistentes sociais de entidades públicas e privadas não mencionados. 

4.1.8.5. Grupo de Assistência Psicológica 

É o Grupo responsável por fornecer ajuda psicológica às vítimas da emergência, familiares e 

parentes. Essa ajuda psicológica também será facilitada a todos os membros dos Grupos de Ação 

que participarem da emergência no momento necessário. 

As funções do grupo são: 

• Prestar assistência psicológica às vítimas e membros dos Grupos de Ação que 

participarem da emergência. 

• Facilitar atenção psicológica às famílias afetadas e todo o pessoal afetado pela 

emergência, quando necessário. 

4.1.8.6. Grupo de Apoio Técnico 

O Grupo de Apoio Técnico é responsável por estudar as medidas técnicas necessárias para lidar 

com emergências, controlar as suas causas, reduzir seus efeitos e aplicar soluções alternativas 

durante a emergência. Deve também prever aquelas medidas de reabilitação para serviços e 

infraestruturas danificados durante e após a emergência o mais rápido possível. 

As funções do grupo são: 
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• Propor medidas adequadas para eliminar ou reduzir as consequências de certos tipos 

de riscos. 

• Avaliar o equipamento de trabalho especial e o equipamento necessário para a 

aplicação dessas medidas. 

• Realizar o acompanhamento técnico da emergência e suas ações. 

• Executar as medidas necessárias para restaurar serviços públicos essenciais, como: 

água, eletricidade, telefone, gás., 

• Fornecer soluções alternativas temporárias. 

• Informar a Direção do Plano sobre os resultados obtidos e as necessidades que surgirem 

na evolução da emergência. 

• A composição deste grupo será geralmente: 

• Trabalhadores de tipo técnico das administrações públicas da área territorial afetada, 

com competências em: meio ambiente, indústria, obras públicas ... 

• Trabalhadores dos estabelecimentos ou empresas afetados. 

• Trabalhadores de tipo técnico das confederações hidrográficas afetadas. 

• Trabalhadores de empresas de eletricidade, gás, água, telecomunicações e transporte. 

• Faculdades profissionais e especializadas, com competências em assuntos relacionados 

à emergência e suas consequências. 

4.1.8.7. Grupo Sanitário 

O Grupo Sanitário deve estabelecer as medidas necessárias de acordo com a emergência, a fim 

de realizar a prestação de cuidados de saúde, a proteção da população e a prevenção da saúde 

pública da maneira mais eficaz e eficiente possível. 

As funções do grupo são: 

• Assistência médica no local, básica e imediata para as pessoas afetadas. 

• Colaborar com o Grupo de Intervenção no atendimento às vítimas nas áreas de resgate 

e salvamento, desde que sejam garantidas as condições de segurança para o Grupo de 

Saúde. 

• Avaliação e cuidados de saúde de grupos críticos da população. 

• Avaliar a situação de saúde derivada da emergência. 

• Colaborar na determinação do zoneamento da área em que a emergência ocorrer. 

• Organizar o dispositivo de assistência médica nas áreas afetadas, dentro da área de 

socorro, onde as vítimas serão classificadas, a assistência será fornecida e de onde a 

evacuação será organizada, se necessário. 
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• Organização e gestão de transporte e evacuação sanitária fora do hospital, bem como a 

receção hospitalar. 

• Identificação das pessoas afetadas em colaboração com os serviços correspondentes. 

• Administrar a cobertura das necessidades farmacêuticas. 

• Vigilância e controlo da potabilidade da água e higiene de alimentos e acomodações. 

• Determinar recomendações e mensagens de saúde dirigidas à população. 

• Relatar a situação real à Administração do Plano. 

A composição deste grupo será: 

• Trabalhadores dos serviços médicos de emergência das áreas territoriais afetadas. 

• Meios e recursos de saúde das áreas geográficas afetadas. 

• Meios e recursos de saúde dos estabelecimentos afetados. 

• Empresas de transporte sanitário. 

• Meios e recursos privados de saúde das áreas territoriais afetadas. 

• Todas aquelas pessoas consideradas necessárias, dependendo da natureza da 

emergência. 

4.2. Análise das posibilidades de estabelecimento dunha rede de comando 

operacional único 

Um dos pilares básicos para gerir uma emergência com eficiência é fazer uma planificação e 

previsão adequados, com base nas características da área e da sua população. Muitas situações 

de emergência afetam uma área que corresponde a diferentes jurisdições territoriais ou 

administrativas. Ou seja, em certos casos, uma emergência pode afetar um único município, 

vários municípios, províncias/distritos ou mesmo países. Dada esta situação podemos encontrar 

meios de diferentes jurisdições que pertencem a diferentes serviços, sejam estes públicos ou 

privados. 

Em outros casos, a emergência ocorre em um único município mas podem ser necessários 

diferentes meios para resolver a situação. Em ambos os casos trata-se de situações de 

emergência nas quais deve ser aplicada uma única rede de comando operacional. 

Considerando o exposto, é necessário avaliar e estudar as necessidades específicas de cada 

parceiro, a fim de definir a possibilidade de configurar essa rede de comando operacional único 

que melhore a gestão e a coordenação in situ de emergências na área ARIEM. 

Esta rede de comando operativo único deve ser entendida como o resultado de desenvolver 

objetivos e estratégias conjuntas por parte de todos os departamentos e/ou serviços com 

responsabilidade jurisdicional ou funcional sobre uma situação de emergência. Sem perda ou 

aumento da autoridade ou responsabilidade de cada um. 

Uma rede de comando único implica o seguinte: 

• Uma única organização integrada para enfrentar a emergência. 

• Um posto de comando único. 
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• As diretrizes da emergência serão realizadas sob um plano de ação único e coordenado. 

• Um sistema único de mobilização de recursos. 

Tem ainda as seguintes vantagens: 

• Fluxo de informação entre todas as partes envolvidas na emergência. 

• Desenvolvimento de um objetivo global e de estratégias coletivas para todos os meios 

envolvidos na emergência. 

• Otimização de recursos, seguindo um plano conjunto e evitando ou reduzindo as tarefas 

duplicadas. O que implica também uma redução de custos. 

• Cada parte é completamente consciente dos planos, ações e limites das outras. 

4.2.1. Dificultades e necessidades específicas 

4.2.1.1. Sistemas de comunicações 

A gestão de comunicações é um dos campos mais importantes que permite que todas as 

atuações se coordenem entre si numa emergência. Dependendo do tamanho e da complexidade 

da situação de emergência, poderão estabelecer-se diferentes redes de comunicação: rede de 

comando, redes táticas, rede de suporte, rede terra-ar, rede ar-ar. 

A maior dificuldade que encontramos na gestão da emergência in situ é que cada parceiro da 

zona Ariem utiliza os seus próprios sistemas de comunicação, o que não facilita a interligação de 

comunicação entre os meios envolvidos na emergência, que pode levar a um problema de 

segurança. 

Por exemplo, a Galiza tem uma rede pública própria de comunicações móveis com tecnologia 

TETRA (Trans European Trunked Radio) para emergências e segurança que possibilita a 

integração das comunicações de todos os coletivos com competências na matéria de 

emergências e segurança, de âmbito autonómico, provincial, regional e local. Está também 

integrado o SIRDEE (Sistemas de Radiocomunicações Digitais de Emergência do Estado) para 

certos organismos. Em Castela e Leão, utilizam sistemas diferentes, como uma rede analógica 

para os meios do Ambiente, sistema DMR ou o SIRDEE para os meios de emergência. Em 

Portugal utilizam o SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) 

baseado na tecnologia TETRA e a rede analógica VHF da Rede Operacional de Bombeiros. 

Como se pode ver, isto supõe um problema de compatibilidade entre os diferentes sistemas 

digitais, mas principalmente entre sistemas digitais e analógicos. No caso de que durante a 

atuação numa emergência haja meios que usam um sistema digital e outros analógicos, não há 

comunicação entre eles e causando um sério problema de segurança. 

À incompatibilidade de dispositivos, deve-se acrescentar que, em muitos casos, não é usada uma 

linguagem clara, ou seja, são utilizados códigos de rádio ou códigos indicativos que podem ser 

específicos para cada grupo de atuação. Além do idioma que em certas partes do território da 

área Ariem pode agravar o problema. 

Uma solução possível seria ter terminais com o padrão MCPTT (Mission Critical Push-To-Talk), 

onde se garante a segurança do típico "walkie-talkie" com sistemas de comunicação evoluidos 

para o uso prioritário das redes de comunicação móvel com acesso à Internet de alta velocidade, 
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envio de fotografias ou vídeo. Ter um sistema como o MCPTT, de código aberto e padrão, reduz 

custos, não depende de um único fornecedor e garante que qualquer meio de atuação da 

polícia, bombeiros ou pessoal médico deslocado para outras áreas ou até países se possam 

interligar imediatamente. Este caracter de código aberto também é uma ferramenta para 

desenvolver aplicações inovadoras que usam o sistema MCPPT. Assim, não só os grandes 

fabricantes, mas as pequenas empresas e os próprios corpos de emergência poderão contribuir 

para desenhar as ferramentas de comunicação que imaginam e requerem. Essas ferramentas 

podem ser testadas de seguida com a certeza de que as comunicações funcionarão em 

ambientes de missão crítica.  

Outra solução possível seria com a chegada do 5G. Uma das suas principais características, 

presente desde sua primeira definição, pode revolucionar o sistema de comunicações críticas e 

é o Network Slicing. Como as operadoras 5G não terão uma rede única, poderão “dividir” em 

sub-redes com finalidades diferentes e semi-dependentes. As comunicações críticas até agora 

não podiam confiar no 3G ou 4G, por motivos de vulnerabilidade em caso de grandes 

aglomerações de usuários ligados à mesma antena. O 5G terá um canal dedicado a 

comunicações críticas. 

 O Network Slicing que chegará com o 5G permitirá criar um sistema de "pequenos tubos 

paralelos" para que, se um deles se obtruir, os outros possam continuar a funcionar. E um desses 

canais seria para comunicações críticas, separando-o assim de outros tipos de uso. Esta proposta 

seria limitada até que haja uma cobertura 5G moderadamente completa e, inicialmente, 

estabelecer este padrão não seria rápido nem barato. 

4.2.1.2. Diferenças na tipología de meios e organismos 

As diferentes formas de aptidão e formação dos meios, as distintas origens no que respeita a 

profissional vs voluntario, além da desigualdade de meios entre Portugal e Espanha, supõe uma 

desvantagem no momento de abordar a coordenação durante uma emergência. 

Temos ainda, que em determinados índices de risco que cada organismo calcula para o seu 

território não existe semelhança no número de níveis indicativos do risco, que implica não 

concordância confusão nas zonas fronteiriças. 

Uma solução possível seria a criação de um centro de emergência multissetorial na área da 

ARIEM, a fim de unificar protocolos e procedimentos, cubrir a formação e a credenciação do 

pessoal dos diferentes operativos e realizar tarefas de inovação e divulgação na gestão de 

emergências. 

4.2.1.3. Transferencia de comando 

O Pacto de Ajuda Mutua e Protocolos de Atuação Conjunta Ariem-112 estabelece que quando 

numa situação excecional em que para a mesma ocorrência estejam a atuar diferentes 

organismos, ficará ao comando o serviço que se encontre dentro do seu âmbito de atuação e 

tenha competência nessa estrutura territorial, de acordo com os regulamentos aplicáveis em 

cada caso, promovendo, assim, o comando operacional único na resolução da emergência. 

A transferência de comando pode dever-se a: 



 

 

82 de 135 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

• Quando a emergência cresce em complexidade e fica ao comando da situação um 

comando superior que chega ao cenário ou tenha sido designado por uma autoridade 

superior.  

• Quando a situação de emergência está controlada e se desmobilizam os meios, pelo 

que, o comando é transferido de um comando superior para um inferior. 

• Para substituição do pessoal, em emergências de longa duração. 

• Transferência a um comando hierárquico inferior, quando este possui alguma 

qualificação específica que o converte na melhor opção de direção numa determinada 

emergência. 

Além do acima referido, deve-se ter em conta que a transferência de comando pode ser dada 

em função do âmbito de atuação, o que realmente cria um problema no momento dessa 

transmissão de comando. Normalmente, essa transmissão de comando não é realizada quando 

essa situação ocorre entre comunidades autônomas espanholas ou em áreas de fronteira entre 

Espanha e Portugal. Nesse caso há uma separação, criando diferentes postos de comando para 

as diferentes jurisdições territoriais e com o mínimo de cooperação. 

Portanto, a rede de comando operacional único deve permitir a sua adaptação a qualquer 

evolução possível. 

4.2.1.4. Meios atuantes 

Dependendo da magnitude da emergência a quantidade de meios atuantes pode ser muito 

ampla e diversa. Pode, ainda, contar com a presença de meios pertencentes a distintos 

organismos com denominações específicas e não coincidentes entre os distintos parceiros da 

zona Ariem. Inclusive, dentro do mesmo organismo pode não coincidir dependendo da 

jurisdição territorial à qual pertença.  

Esta falta de clareza de denominações entre todos os meios atuantes pode levar a: 

• Dificuldade na direção e coordenação dos meios. 

• Desaproveitamento dos recursos disponíveis. 

• Problemas na execução do plano de ação único. 

A acrescentar a isso, os mesmos recursos podem ter características técnicas distintas o que 

supõe uma clara limitação ao trabalho conjunto. Um exemplo concreto são os padrões usados 

pelas equipas de extinção de incêndios nos diferentes países: por um lado, na parte espanhola 

utilizam-se racores tipo Barcelona e na parte portuguesa o tipo Storz.  

Estas desvantagens de que, dependendo do território, um meio é denominado de diferentes 

maneiras ou com diferentes características técnicas, agravadas pelo problema de idioma, 

significa que um sistema de nomenclatura padrão é realmente difícil no momento da elaboração 

e implementação. Para reduzir o efeito deste problema poderia-se criar um glossário de 

conceitos e definições sobre gestão de emergências e os meios de atuação na área da ARIEM, a 

fim de harmonizar uma terminologia técnica comum. Além disso, para cada meio de atuação 

devem ser indicados os meios equivalentes ou de características similares nas diferentes partes 

da zona ARIEM. Dessa forma, todas as partes teriam conhecimento sobre os meios de atuação 
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disponíveis, o que favorecerá a direção, coordenação e otimização dos meios de atuação na 

emergência. Este glossário deve ser elaborado nos diferentes idiomas da área da ARIEM e como 

um sistema em linhaa fim de proporcionar uma maior divulgação dos conceitos e com o objetivo 

de aprimorar ainda mais os conteúdos e os idiomas. 

4.2.1.5. Comunicação bilateral e informação recíproca  

O Pacto de Ajuda Mutua e Protocolos de Atuação de Atuação Conjunta Ariem-112, na sua quinta 

estipulação, faz referencia a que no caso de emergências que pela sua especial extensão ou 

intensidade sejam particularmente graves, como seja a ativação de Planos de Emergência, Plano 

da Proteção Civil ou no caso de Fenómenos Meteorológicos Adversos, as diferentes partes 

elevarão ao máximo o nível de cooperação e colaboração utilizando, para efetuar o 

requerimento e/ou oferta de recursos, e de forma indiscriminada, o protocolo operativo 

baseado no sistema informático dos terminais Remote Manager ARIEM 112 e/ou o protocolo 

operativo baseado no sistema de comunicação telefónica através dos números de cabeçalho e 

os interlocutores qualificados dos Centros 112 da zona ARIEM 112. 

Números de cabecera 

Ubicación Número 

Castilla y León +34 983 324 900 

Galicia +34 886 152 700 

Norte de Portugal +351 226 182 001 
Tabela 1. Números de cabecera de la zona ARIEM. 

Comandos Distritales de Operações de Socorro 

Municipio Distrito Dirección Teléfono Fax 

Braga Braga 
Rua D. Afonso Henriques nº 
105 1º Esq 4700-030 Braga 

00351 
253 201 350 

00351 
253 201 358 

Bragança Bragança 
Largo de São João – Ed. 
Governo Civil 5301-864 
Bragança 

00351 
273 300 240 

00351 273 
300 241 

Guarda Guarda 
Rua António Sérgio nº 65 A 
6300-665 Guarda 

00351 
271 210 830 

00351 
271 210 839 

Viana do 
Castelo 

Viana do Castelo 
Rua da Bandeira nº 249 4900-
560 Viana do Castelo 

00351 
258 806 610 

00351 
258 806 619 

Vila Real Vila Real 
Largo Conde de Amarante – Ed. 
Governo Civil 5000-529 Vila 
Real 

00351 
259 303 170 

00351 
259 303 179 

Tabela 2. Datos de los Comandos Distritales de Operações de Socorro de la zona ARIEM de Portugal. 

 

Que esta estipulação enfatiza que elevando ao nível máximo de cooperação e colaboração em 

emergências, que devido a sua especial extensão ou intensidade sejam particularmente graves, 

e havendo uma falta de comunicação entre as diferentes partes sobre as informações de 

emergência na fase inicial,  pode ter um impacto na mobilização inicial do meios. Por exemplo, 

no caso de incêndios florestais de uma área média em áreas fronteiriças, é comum entre ambas 

as partes que haja falta de informações, tais como: número de recursos, tipologia desses 

recursos,etc., o que, sem dúvida, dificulta os esforços de coordenação em referida área. Cabe 

ressaltar que neste tema, em Portugal, após os incêndios de outubro de 2017, foi adotado um 

sistema de gestão de informações sobre incêndios florestais (SGIF) ao qual têm acesso todas as 
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entidades públicas que compõem o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, e 

que contém os registos de superfícies queimadas, as informações sobre recursos humanos e 

materiais, que no caso de serem partilhadas com entidades equivalentes na Espanha seriam de 

grande ajuda em futuras cooperações. 

Por outro lado, o uso voluntário de cada uma das partes da aplicação  Remote Manager implica 

desperdiçar uma ferramenta muito útil e de transferência de informações para as diferentes 

partes. Tendo todos os incidentes disponíveis em tempo real, a localização geográfica, 

visualização e monitorização de todos os tablets ativos ... pressupõe que todas as partes tenham 

essas informações desde o início da emergência podendo fazer um seguimento da mesma, o 

que também melhoraria o tempo de resposta no procedimento / oferta de ajuda mútua entre 

organismos. 

Além disso, para que esse fluxo de informações seja descritivo e permita o rastreamento da 

frota e a evolução do incidente, os meios na área Ariem, ou pelo menos a maioria, deveria ter 

dispositivos do tipo tablet que permitam a sua visualização e monitorização.  

4.2.2. Rede de comando operativo único baseada no I.C.S. 

Al tratarse de una red de mando operativo único en un territorio transfronterizo se analizan las 

posibilidades entre dos modelos de dirección de situaciones de emergencia. Una de las opciones 

sería el modelo con origen americano I.C.S. y por otro el modelo francés GOM. 

Ambos son modelos diferentes, pero con el fin de llevar la dirección de la emergencia de una 

forma eficaz, eficiente y segura.  

El I.C.S. está basado en los siguientes 12 principios fundamentales: 

• Definición de 5 funciones de dirección que deben tener en cuenta frente a emergencias: 

Dirección de la organización, Operaciones, Planificación, Logística y Gestión Económico-

Administrativa. Puede ser incorporada una 6 función denominada Investigación o 

Inteligencia, en casos de incidentes de carácter delictivo. 

• Capacidad de control limitada de cualquier mando. 

• Unidad de cadena de mando. 

• Establecimiento del mando desde el momento inicial de la respuesta a la emergencia y 

su transferencia posterior. 

• Despliegue de la estructura acorde a la situación de gravedad y naturaleza de la 

emergencia. 

• Sistema de objetivos estructurado, único y compartido por todos. 

• Plan de acción del incidente (estructurado, único y compartido por todos.) 

• Mando unificado, permitiendo la participación de todos los organismos implicados en 

los procesos de dirección. 

• Gestión integrada de las comunicaciones. 
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• Control permanente del estado, funcionalidad y disponibilidad de los recursos 

personales. 

• Control permanente del estado, funcionalidad y disponibilidad de los recursos 

materiales. 

• Terminología normalizada común para elementos esenciales del sistema y empleo de 

un lenguaje sencillo en las comunicaciones. 

A partir de estos principios el I.C.S construye una estructura organizativa con flexibilidad de 

despliegue, con un patrón de diseño de esta estructura que está en las 5 funciones 

fundamentales. 

El GOM está basado en los siguientes 5 principios fundamentales: 

• Respecto a la capacidad de control limitada de los mandos. 

• Relación del mando con sus subordinados. 

• Relación del mando con su jefe superior. 

• Control de la ejecución de las órdenes dadas. 

• Obligación de asumir la responsabilidad última para decisiones tomadas. 

GOM considera que, para la dirección de emergencias, los mandos operativos toman decisiones, 

se anticipan a posibles evoluciones y eligen una, emiten órdenes directas a los subordinados, 

importan al jefe inmediato superior, gestionan recursos y la red de comunicaciones. 

La meta de GOM es que los mandos responsables dispongan de un sistema estructurado para la 

toma de decisiones, mientras que el I.C.S. pretende la coordinación de múltiples recursos 

heterogéneos, sea cual sea su adscripción administrativa y su carácter funcional, permitiendo el 

desarrollo de todas las funciones necesarias para la dirección de las emergencias. 

Para la gestión de emergencias, según la UNE-ISO 22320 “Protección y Seguridad de los 

Ciudadanos. Gestión de Emergencias. Requisitos para la respuesta a incidentes”, hay que 

ejecutar tres actuaciones esenciales: 

• Mando y Control. 

• Gestión de la Información Operacional. 

• Coordinación y Cooperación. 

Teniendo en cuenta actividades que se repiten continuamente teniendo en cuenta el objetivo 

de la evaluación de la situación, planificación, toma de decisiones, implantación de decisiones y 

el control de los efectos de esta implantación sobre el incidente, en cuanto a la actuación de 

“Mando y Control” está más desarrollada en GOM. Esto es debido a que esta actuación es la 

meta principal. 

En la fase previa a la decisión, GOM sobresale en la “Gestión de la Información Operacional”, a 

través de la aplicación MRT para la obtención de información relevante sobre la situación, para 

su análisis y la elaboración de previsiones y evolución, aspectos en los que no entra I.C.S., en 

cambio, I.C.S. potencia la fase posterior a la decisión debido a el empleo masivo de formularios 

favoreciendo la evaluación de resultados. 
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La meta del I.C.S es la coordinación y cooperación, por lo que, este modelo está por encima en 

esta actuación. 

Para nuestro caso, como en el incidente pueden participar distintas organizaciones con distintos 

organismos, servicios y recursos lo que se busca es potenciar el trabajo con un plan de actuación 

único y compartiendo un mismo conjunto de objetivos, el modelo que mejor encaja es el I.C.S., 

ya que este es su principal principio. Además, este modelo está extendido en la dirección de 

cualquier emergencia: incendios urbanos o industriales, incendios forestales, accidentes con 

gran número de víctimas, inundaciones… y el método GOM todavía está comenzando a ser 

aplicado principalmente por algunos servicios públicos de bomberos, por lo que sería un 

hándicap a tener en cuenta. 

Además, a tratarse de zonas transfronterizas con distintos idiomas o terminologías, el I.C.S. 

supondría una ventaja al basar uno de sus principios en una terminología normalizada y una 

comunicación sencilla. 

El I.C.S debido a su flexibilidad se ajusta a todo tipo de emergencia según su complejidad, 

resaltando en la coordinación de la gran emergencia. Por su contra, el potencial del GOM se 

desarrolla para pequeñas y/o medias emergencias. 

Analisando as dificuldades e necessidades, uma possível solução para a criação de uma rede 

operacional de comando único, seria que esta tivesse por base o sistema organizativo 

denominado Incident Command System (I.C.S.) que supõe una potente e eficaz ferramenta para 

a gestão de qualquer tipo de grande emergência. 

Este sistema teve origem nos Estados Unidos (Incident Command System), nos anos setenta 

devido a uma vaga de grandes incêndios que causaram a morte a centenas de pessoas e perdas 

económicas avultadas. Em Espanha começou a ser usado na Andaluzia a mediados dos anos 

noventa, implantando-se posteriormente como sistema de planificação, seguimento e gestão 

dos trabalhos e tarefas a realizar durante a extinção de incêndios florestais e foi-se, 

progressivamente, adaptando à gestão de todo tipo de emergências. Por tanto, este tipo de 

organização de meios humanos e materiais conta com uma ampla trajetória internacional. 

Atualmente trabalha-se sob a norma UNE-ISO 22320:2013 “Proteção e segurança dos cidadãos. 

Gestão de emergências. Requisitos para a resposta a incidentes”, que provém deste sistema. 

A principal característica do sistema é a adaptabilidade da sua estrutura, permitindo modificar 

a organização do dispositivo em função do nível de gravidade da emergência, passando de uma 

organização simples a uma mais complexa. 

4.2.2.1. Funções 

Para a gestão de uma emergência, o I.C.S. considera a necessidade das seguintes funções: 

• Gestão: a gestão global de toda a rede planeada para atuar numa emergência incide 

sobre o Incident Commander, que é a pessoa com maior responsabilidade sobre a gestão 

da emergência in situ e com responsabilidade global no resto de funções. Em todas as 

emergências, por mais simples que sejam, deve existir a figura de Incident Commander. 

• Operações: dirige as ações táticas para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo 

Incident Commander. 
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• Planificação: recolhe, avalia e distribui a informação na rede de comando para intervir 

na emergência. Também se inclui a informação sobre o estado dos recursos, elaboração 

do plano de ação e a documentação relativa ao incidente. 

• Logística: responsabilidade de prestar os serviços e o apoio necessários para atender 

todas as necessidades do incidente. 

• Económica e de Administração: responsabilidade de guardar registos das despesas 

relacionadas com o incidente, equipamentos utilizados, relatórios sobre o pessoal… 

4.2.2.2. Gestão por objetivos 

Independentemente do tamanho ou complexidade da situação de emergência na gestão por 

objetivos é necessário o desenvolvimento do seguinte: 

• Conhecimento mútuo das organizações, fins e capacidades de cada um dos organismos 

que intervêm. 

• Definição de objetivos que deverão ser compartilhados por todos. 

• Seleção de estratégias apropriadas para alcançar os objetivos definidos. 

• Execução de diretrizes táticas: táticas subordinadas à estratégia selecionada, atribuição 

de recursos e avaliação de resultados. 

4.2.2.3. Cadeia de comando, estabelecimento e transferência de comando 

O que se pretende na rede de comando operacional único baseada no I.C.S. é que exista uma 

coordenação nos diferentes níveis, com dependência hierárquica, da rede. Isto significa que 

cada recurso que participa na incidência tem atribuído um supervisor/chefe. 

Inicialmente o comando de intervenção numa emergência será assumido pela persona de maior 

nível hierárquico do organismo que se encontra dentro do âmbito de atuação e disponha da 

competência nessa unidade territorial, de acordo com a normativa de aplicação em cada caso, 

promovendo, assim, o comando único operativo na resolução da emergência. Em função da 

evolução, vai-se produzindo uma transferência de comando, pelos seguintes motivos: 

• Necessidade de uma pessoa mais qualificada que assuma o comando. 

• Mudança na situação de emergência, inclusive na localização da emergência, passando 

a outra jurisdição territorial, o que pode implicar que a gestão da emergência 

corresponda a outra administração. 

• Mudança no organismo que legalmente tem competências de gestão da emergência. 

• Substituição do pessoal em emergências de longa duração. 

4.2.2.4. Flexibilidade na organização da rede 

A organização da rede de comando operacional único deve ser flexível e adaptável às 

necessidades concretas segundo a situação de emergência. Ou seja, para alcançar os objetivos 

tácitos planeados em cada momento só deve refletir apenas os requisitos necessários. 
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A flexibilidade também se reflete nas desmobilizações dos recursos que já não são necessários 

em cada momento, evitando um maior custo e que esse recurso não esteja disponível para outra 

ocorrência. 

A dimensão organizativa necessária em cada momento será estabelecida pelo plano de ação 

elaborado para cada ocorrência. 

4.2.2.5. Terminologia comum 

Na intervenção de uma emergência participam uma grande diversidade de organismos, 

problema que se maximiza quando ocorre em zonas fronteiriças com organismos e meios de 

diferentes países ou outra jurisdição territorial. Isto implica, una terminologia comum para a 

rede de comando único conhecida por todos esses meios. 

A terminologia comum refere-se a elementos organizativos, postos, recursos, etc. Dentro dos 

elementos organizativos existe um padrão para designar cada nível da rede: secções, ramos, etc. 

Para evitar confusões com as designações dos postos dos distintos organismos que intervêm na 

emergência, aqueles que assumem uma responsabilidade de direção são denominados como 

Oficial, Chefe, Supervisor, etc.  

Em relação aos meios e recursos é mais complicado devido à diversidade dos mesmos. Sendo 

assim, cada meio e/ou recurso deveria ter outra designação que se ajustara à nomenclatura 

utilizada nas zonas fronteiriças em que poderia atuar. 

4.2.2.6. Integração de comunicações 

A maior dificuldade que encontramos na gestão da emergência in situ é que cada organismo 

utiliza os seus próprios sistemas de comunicação, sejam estes compatíveis ou não. O que não 

facilita una interconexão de comunicação entre os meios que participam na emergência, o que 

pode levar a um problema de segurança. 

Do mesmo modo que se requere um plano de ação única é, também, necessário um plano de 

comunicações. 

Além de que para integrar todos os sistemas são necessárias ligações entre os distintos sistemas 

de comunicação para que todos os meios que intervêm disponham de comunicação. 

4.2.2.7. Plano de ação da ocorrência 

Cada situação de emergência necessita um plano de ação, elaborado pela Secção de Planificação 

e sob a supervisão do Incident Commander. Deve ser um plano flexível e em contínua reavaliação 

que permita às pessoas com responsabilidades de direção dispor das diretivas apropriadas para 

as ações futuras. 

Estes planos devem definir um período de tempo determinado (período operativo), que variará 

em função das características de cada emergência. Devem, ainda, realizar-se sempre 

previamente ao seu período operativo, conseguindo desta forma que quando se inicie o período 

operativo planificado todos os recursos estejam disponíveis e organizados. 

Todo o pessoal com responsabilidade de comando na rede de comando, deve conhecer o plano 

de ação antes do período operativo ao qual se aplica. 

4.2.2.8. Organização da rede 
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Este sistema propõe uma rede de comando único funcional, modular e flexível permitindo 

expandir ou reduzir a rede de acordo com a evolução da emergência. Cada posição dentro da 

rede pode ser atribuída sem que estejam atribuídas as posições que estão acima. 

O diagrama a seguir mostra todas as posições consideradas pela rede com base no I.C.S. Na 

maioria das emergências, apenas certas posições são usadas. Normalmente sempre haverá a 

Seção de Operações, a Seção de Planeamento, a Seção de Logística e a Seção Econômica e de 

Administração, desenvolvidas de acordo com as necessidades da emergência, desde unidades 

simples até uma rede com divisões e grupos. 

 

Incident Commander
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Figura 36. Diagrama completo da organização do I.C.S. 

A terminologia comum contribui para o entendimento entre o pessoal dos distintos organismos 

que podem intervir de modo coordenado numa emergência. Além de que o processo de emissão 

e transmissão de ordens também se tornaria confuso. 

4.2.2.9. Estrutura organizativa da rede 

A estrutura da rede está desenhada de acordo com a designação de um responsável máximo, 

Incident Commander, e com seçõess organizativas para o resto de funções. Em conjunto é 

designado por Staff General. 

Sobre a figura do Incident Commander recai a responsabilidade superior do desenvolvimento 

efetivo e seguro das restantes funções de gestão. Se a emergência é reduzida, o Incident 

Commander desempenha todas as funções, caso seja uma situação de emergência mais 

complexa, pode delegar a autoridade para dirigir algumas funções. 

4.2.2.9.1. Staff de Comando 
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O Incident Commander tem a responsabilidade sobre as funções de: informação, segurança e 

ligação. São desempenhadas por este, ou em emergências maiores delega nos seguintes postos: 

• Oficial de Informação: ponto de difusão da informação sobre a emergência à imprensa 

e outras agências e organismos. Os motivos que levam à nomeação são: 

▪ A solicitação de informação que obstrua a efetividade do Incident Commander. 

▪ Reduzir o risco de versões contraditórias ou pouco precisas. 

▪ Pode ser necessário alertar a população ou dar-lhes instruções específicas. 

▪ Necessidade de distribuição de comunicados de imprensa, o que garante a 

transmissão da informação. 

• Oficial de Segurança: a função é avaliar os riscos e as situações de risco, para garantir a 

segurança do pessoal. Dispõe de autoridade para suspender diretamente intervenções 

de risco em situações de perigo iminente para a integridade do pessoal. 

• Oficial de Enlace: é o elemento de contacto entre o pessoal dos departamentos e 

serviços participantes ou colaboradores na emergência. Os motivos que levam à 

nomeação são: 

▪ Os distintos organismos podem enviar representantes que devem ser atendidos e 

coordenados no Posto De Comando. 

▪ No nosso caso pode afetar a diferentes jurisdições territoriais, o que aumenta a 

necessidade de ligação e coordinação. Sobre tudo quando o idioma é diferente. 

4.2.2.9.2. Secção de Operações 

Tem como função a gestão e coordenação de todas as operações táticas numa situação de 

emergência, está sob a orientação do chefe de Secção de Operações. 

A organização desta secção é adaptada segundo as necessidades da emergência, do tipo de 

emergência, dos organismos envolvidos e dos objetivos e estratégias estabelecidas.  

Inicialmente os meios mobilizados responderão ao Incident Commander, mas segundo evolua a 

emergência deverá constituir-se esta secção. A secção poderá ser dividida em ramos, divisões e 

grupos de acordo com as necessidades identificadas.  

Nesta secção também se incorpora o Centro de Receção de Meios (C.R.M.), ou caso se 

justifique, uma coordenação de meios  aéreos. 

O C.R.M. são localização, próximos ao local da emergência, donde se registam os recursos 

mobilizados e lhes são atribuídas as operações. Desta maneira evita-se que um recurso se 

integre a uma emergência de modo descoordenado. Este destacamento não deve utilizar-se 

para armazenamento de recursos não disponíveis nem para atividades logísticas. 

No caso de utilização de meios aéreos este ramo pode dividir-se em Grupo Aéreo Tácito, que se 

encarrega de coordenar todas as atividades de voo de todo tipo de aparelhos, e o Grupo de 

Apoio Aéreo para dar apoio desde a terra aos meios aéreos, mantendo comunicações com 

heliportos, aeródromos… 
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4.2.2.9.3. Seção de Planificação 

É dirigida pelo Chefe de Secção de Planificação. 

A função mais importante é avaliar a informação disponível sobre emergência e os fatores 

influentes para fazer uma previsão da evolução nos períodos seguintes e que o plano de ação se 

adapte a essa previsão.  

Também a responsável por realizar: 

• Plano de ação da emergência. 

• Plano de desmobilização de recursos. 

• Documentos requeridos para a gestão da emergência. 

• Distribuição da informação sobre a situação. 

• Preparar relatórios. 

Pode estar divida em: 

• Unidade de recursos: controle de todos os recursos humanos e materiais deslocados 

para a emergência (tempos de entrada, saída, situações intermedias…) 

• Unidade de situação: recolhe e analisa a informação sobre a situação da emergência. 

Desenvolve a tarefa de prevenir a evolução da emergência. 

• Unidade de documentação: prepara o plano de ação da emergência e faz a sua 

distribuição. 

• Unidade de desmobilização: coordenar a desmobilização dos recursos de modo 

ordenado, seguro e eficiente. 

4.2.2.9.4. Secção de Logística 

A função desta seção é a prestação de serviços e suporte para atender às necessidades da rede 

de comando em caso de emergência. Com exceção da parte relacionada aos meios aéreos que 

é feita pelo Grupo de Apoio Aéreo 

As principais funções desta função são: comunicações, provisionamento, transporte, 

instalações, manutenção de equipamentos, combustíveis, etc., tudo dirigido por um chefe da 

Secção de Logística. 

É conveniente em grandes emergências estabelecer dois ramos com os seus diretores 

correspondentes. Por um lado, teremos o ramo de serviços no qual as funções de comunicação, 

assistência médica e provisionamento e o ramo de suporte/apoio no qual estaõ agrupadas as 

funções de apoio terrestre, abastecimentos e instalações. 

4.2.2.9.5. Secção Económica e de Administração 

É a secção responsável pela parte económica da emergência, executando procedimentos de 

controlo de tempo de trabalho para cada recurso, contabilidade, compras e compensação de 

despesas e reclamações 
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Tal como as outras seções, pode haver um técnico especializado no qual o Incident Commander 

delega essas funções. 

4.2.2.10. Plano de ação 

O plano de ação de uma emergência como mínimo deve ter: 

• Declaração de objetivos: adequados para a situação de emergência na sua totalidade. 

• Organização: descrição de quais as partes da organização da rede de comando se 

usaram em cada parte do período operativo. 

• Táticas/Atribuição de missões: preparadas segundo as divisões, grupos e ramos que se 

estabeleçam, incluindo estratégia, táticas e recursos a utilizar. 

• Material de apoio: relação de tudo que seja necessário (plano de comunicações, plano 

médico, dados meteorológicos…) 

4.2.3. Pontos a considerar 

Em continuação, são detalhados uma série de pontos para melhorar a gestão e coordenação in 

situ das emergências na zona ARIEM e melhorar o funcionamento da rede de comando único: 

• Definir uma base comum de formação mínima para os perfis profissionais de 

intervenção de emergências mais representativos no quadro de una colaboração em 

caso de emergência transfronteiriça. 

• Reforçar a colaboração na deteção atempada através dos sistemas de vigilância fixa e 

móvel, e o intercâmbio ágil de informação entre as diferentes posições de comando de 

controlo. 

• Tratar de melhorar questões práticas, como dispor da cartografia necessária, sistemas 

de comunicação adaptados, e sistemas de localização de meios de outros organismos, 

através de ferramentas já instituídas como o Remote Manager. Esta informação em 

tempo real permitiria conhecer que recursos estão mobilizados e a sua localização 

permitindo um envio automático de recursos disponíveis, a fim de melhorar o tempo de 

resposta. 

• Complementar a rede de comando operacional de comando único baseada no I.C.S. com 

outros métodos complementários de toma de decisões como pode ser o modelo de 

Gestão Operativa de Comando (GOM). Concretamente pueden utilizar la aplicación MRT 

para la toma de decisiones previas y el Orden Gráfico y lo paneles SITAC de GOM pueden 

emplearse tanto en PMA, como por el Jefe de Sección de Operaciones o los responsables 

de divisiones y grupos. 
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5. DEFINIÇÃO DO PLANO OU SISTEMÁTICA DE ATUAÇÃO PERANTE OS 
RISCOS DETETADOS 

5.1. 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.  

5.1.1. 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. 

5.1.1.1. 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. 
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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. 

• 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. 

5.1.1.2. 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 
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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. 

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. 

5.1.2. 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. 

5.1.3. 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. 
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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 

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.  

5.1.4. 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. 

5.1.4.1. 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. 

5.1.4.2. Actuação em emergências graves noutros municípios das Comunidades 

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

apoio à estrutura de emergência estabelecida no Plano de Proteção Civil ativado para essa 

emergência. 

5.1.4.3. 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. 

5.1.5. 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. 

5.2. 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. 
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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 

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 37. Estrutura organizativa do PTET. 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. 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. 

5.2.6. 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 



 

 

101 de 135 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

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. 

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. 

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. 



 

 

102 de 135 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

• 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: 

• 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. 
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• 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. 

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: 
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• 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 

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. 



 

 

105 de 135 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

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. 

5.4. Interface com outro planos 

Interface significa o conjunto de procedimentos e meios que garantem a transferência e 

continuidade na aplicação de atuações entre diferentes fases ou planos de aplicação 

consecutivos. 

5.4.1. Planos de âmbito superior (estatais) 

Conforme sejam aprovados pelo Governo os diferentes Planos Estatais, o PTET, terá em conta o 

que é indicado neles, integrando-se nestes. 

No entanto e dada a existência de um Comitê Diretor, no qual estão integradas as 

Administrações Autonómas e a Central, são garantidas as funções precisas, no caso de atuações 

conjuntas das Administrações envolvidas. 

5.4.2. Planos de âmbito inferior  

5.4.2.1. Planos autónomos ou regionais 

São instrumentos de natureza técnica que compreendem um conjunto de normas e 

procedimentos de atuação que constituem o sistema e dispositivo de resposta das 

administrações públicas em qualquer situação de emergência que ocorra no âmbito regional ou 

autónomo, entendendo como emergência para esses fins aquela emergência não comum, isto 

é, aquela que excede a capacidade de resposta dos dispositivos habituais de resposta a 

emergências e que, portanto, não precisa das medidas adicionais e extraordinárias que 

envolvem a ativação do plano. 

Estabelece-se que, nos casos em que o PTET for ativado, as diferentes figuras operacionais do 

Plano de Âmbito autónomo ou regional que for ativado passarão a ser assessores do seu 

homologo no PTET, integrando o seu diretor no órgão de direção do PTET. 

5.4.2.2. Planos municipais 

Dado que, por razões legais e por razões de eficácia, os Municípios através dos Planos Municipais 

de Emergência constituem a base e o primeiro escalão para lidar com emergências, o PTET prevê 

a correta transmissão de responsabilidades, dependendo da magnitude e evolução da 

emergência. 

Nesse sentido, estabelece-se que, nos casos em que a gestão de emergências o recomende e 

ative este plano, as diferentes figuras operacionais do plano de âmbito local que se encontre 

ativo passam a ser assessores do seu homologo no PTET, integrando o seu diretor no Comitê 

Consultivo. 
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5.4.2.3. Planos de autoproteção 

Quando os incidentes ocorram numa instalação, centro ou unidade que possui um plano de 

autoproteção obriga à ativação do PTET ou quando ocorre simultaneamente a ativação de um 

ou mais planos de autoproteção como resultado da mesma emergência, dever ser feita a 

integração tanto a nível de direção como operacional de todos os planos. 

Para tal, as diretrizes de atuação são as seguintes: 

• O diretor do plano de autoproteção ou um responsável por este pode ser chamado pela 

Direção do PTET para fazer parte do Comitê Consultivo do mesmo. 

• O diretor do plano de atuação em emergência do plano de autoproteção ou um responsável 

por este pode ser chamado pelo chefe do PMA. 

• As equipas envolvidas no plano de autoproteção serão integradas aos Grupos de Ação do PTET 

em resposta às funções que lhes são atribuídas. 

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

de Ação correspondentes do PTET e manterão um canal de comunicação direta com estes, 

sendo, de qualquer forma, integrados na estrutura do PMA e sob as ordens do chefe do PMA 

atribuído. 

• Haverá comunicação permanente entre o Centro de Controlo do Plano de Autoproteção e o 

PMA (através do seu representante). Será assegurado que, em caso de ativação, uma primeira 

comunicação seja feita por telefone ao CAE 112 de seu território, independentemente do 

cumprimento dos restantes avisos e requisitos incluídos nos diferentes planos. 

• Por parte do centro, estabelecimento ou instalação serão estabelecidos os mecanismos 

necessários para facilitar o acesso e a implantação dos meios e recursos mobilizados pelo PTET. 

• Será articulado um sistema de comunicação para garantir que todos os intervenientes 

recebam as informações operacionais necessárias para que a sua intervenção seja segura e 

eficaz. 

5.5. 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. 



 

 

107 de 135 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

• 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: 

• 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. 

5.6. 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. 

5.6.1. 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: 
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• 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. 

• 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, ...).  
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▪ 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.  

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: 
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• 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. 

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. 
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5.6.2. 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). 

• 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 
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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. 

• 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 
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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 

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 
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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 

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). 

5.6.3. 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). 
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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 

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. 
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• • 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 

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. 
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• 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.  

5.6.4. 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 

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 
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para manter a proatividade na tomada de decisões e evitar que a dimensão da procura obrigue 

a responder é importante. 

5.7. 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 

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 
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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. 

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. 
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• 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. 

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. 
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6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

Um dos princípios básicos de qualquer Plano Territorial de Emergências e uma de suas principais 

razões para a existência é a proteção de: 

• A população que puder ser afetada pelas consequências de uma emergência. 

• Os membros dos Grupos de Ação envolvidos no lugar do acidente. 

• Em geral, todo o pessoal envolvido no desenvolvimento da emergência. 

  O PTET integra os planos de territoriais de emergências das áreas territoriais afetadas nos quais 

as medidas de proteção são meticulosamente estabelecidas para cada um dos coletivos 

participantes como pessoal ativo de emergência, bem como para os membros dos Grupos de 

Ação como parte do estrutura dos planos mencionados. 

Por esta razão, nesta secção serão tratadas as medidas de proteção referentes especificamente 

a: 

• Medidas de proteção da população. 

• Medidas de proteção ambiental. 

• Medidas de proteção de propriedade. 

• Medidas de reabilitação 

6.1. Medidas de proteção à população 

Medidas para proteger a população são aquelas ações que visam evitar ou diminuir os efeitos 

de uma emergência nos cidadãos e que visam proteger as pessoas. Nas medidas de proteção da 

população são considerados: controlo de acesso, avisos à população, medidas básicas de 

autoproteção, confinamento, afastamento, evacuação e agasalho. 

De qualquer forma, as medidas e recomendações para a população serão adaptadas às 

particularidades e necessidades de grupos vulneráveis, como pessoas com diversidade 

funcional, idosos com mobilidade reduzida, etc. 

6.1.1. Controlo de acessos 

Será estabelecido um controlo de acesso às áreas de intervenção e socorro de pessoas e veículos, 

para evitar acidentes e não impedir o trabalho dos Grupos de Ação, permitindo acesso ao 

equipamento apenas àquelas pessoas envolvidas. As áreas circundantes consideradas em risco 

também serão incluídas neste controlo. 

Será efetuada a sinalização dos acessos disponíveis e dos acessos cortados ou afetados pela 

emergência, sinalizando e dando as indicações necessárias aos acessos ou rotas alternativas. 

Os controlos serão realizados nos locais por onde o equipamento de emergência pode aceder, 

bem como pelas rotas onde os feridos devem ser transferidos para os centros de saúde ou 

mesmo nos locais de abrigo ou acomodação em casos de distância e evacuação. 

São realizados controles de segurança para evitar pilhagens, sabotagens etc., para poder garantir 

a segurança da população. 

O controle de acesso e a segurança são responsabilidade do Grupo de Segurança. 
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6.1.2. Avisos a la população 

O objetivo de informar a população não é outro senão garantir que sejam assumidas atitudes 

adequadas e se adotem diretrizes e comportamentos de autoproteção, a fim de facilitar o 

objetivo principal das medidas de proteção, que é garantir a própria segurança da população. 

Para atingir esse objetivo, são necessárias informações suficientes, nos momentos adequados e 

com o uso dos meios mais adequados para a sociedade afetada, uma vez que depende de 

emergências. Quando esses avisos não atenderem às características indicadas, a população mal 

informada pode estar desprotegida e também acabar por se tornar um problema a ser resolvido, 

gerando esforços e ações adicionais. 

6.1.3. Medidas básicas de  autoproteção 

Medidas de autoproteção são o conjunto de ações e medidas, geralmente disponíveis para 

qualquer cidadão, a fim de combater os efeitos adversos de uma possível emergência onde 

poder atuar de maneira autónoma graças ao conhecimento prévio. No caso de não os conhecer 

previamente, estes serão divulgados juntamente com os avisos à população por meio dos meios 

acima mencionados. 

De qualquer forma, essas medidas de autoproteção serão divulgadas pelo Gabinete de 

Informações e Grupos de Ação à população potencialmente afetada. 

6.1.4. Confinamento 

O confinamento consiste na permanência da população potencialmente afetada em suas 

próprias casas ou noutros prédios, recintos ou salas próximas no momento do anúncio da adoção 

desta medida. Os deslocamentos para os edifícios devem ser feitos a pé. 

O confinamento pode ser uma medida eficaz para a proteção da população, dependendo da 

natureza da emergência e, especialmente, nos casos de emergências de natureza limitada no 

espaço e no tempo. Desde que não esteja dentro da zona de intervenção ou muito próximo à 

área de proteção delimitada e a duração da emergência seja tal que exceda o tempo de 

autossuficiência doméstica, nesse caso, a medida mais apropriada seria o afastamento e 

evacuação da zona. 

Será usado sempre que possível como medida preferida. 

O Grupo de Segurança notificará a população sobre a ordem de confinamento e informará sobre 

as medidas de autoproteção que serão necessárias para melhorar a estanquidade, bem como o 

tempo previsto de duração da situação. 

6.1.5. Afastamento 

O deslocamento temporário para zonas próximas de maneira temporal consiste na transferência 

da população potencialmente afetada de posições expostas a locais seguros, usando seus 

próprios meios. No caso de fugas de substâncias inflamáveis sem incêndio, deve-se evitar o uso 

de carros, motocicletas ou outros veículos a motor. 

Essa medida também é aconselhável quando a emergência afetar a população dentro da zona 

de intervenção. 
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As rotas de afastamento devem ser controladas para canalizar o tráfego e evitar o caos 

circulatório. Esta missão será realizada pela Equipa de Segurança. 

Essa medida tem a vantagem sobre a evacuação – a população transferida é menor, e essa 

transferência é realizada com os meios da própria população, para que as necessidades logísticas 

sejam menores e possam ser aplicadas mais rapidamente. 

A Equipa de Segurança informará a população afetada por esta medida da ordem de restrição e 

das medidas de autoproteção mais apropriadas. De qualquer forma, o afastamento deve ser 

realizado de maneira ordenada e sempre sob a supervisão do chefe da Equipa de Segurança, 

para não gerar maior alarme entre a população. 

6.1.6. Evacuação 

A evacuação é a ação planejada de transferência de um grupo afetado por uma emergência, de 

um lugar para outro protegido e provisório, estabelecido de acordo com a disponibilidade física 

e a estrutura complementar de assistência e receção das pessoas afetadas. É uma ação que só 

deve ser tomada se for considerada totalmente necessária e inevitável. Será aplicada quando a 

distância for insuficiente ou deve ser estabelecida por um longo período que exija um 

fornecimento de acomodação e atenção à população afetada. 

Ao decidir sobre uma evacuação, as condições específicas do acidente devem ser avaliadas e as 

vantagens e inconvenientes da medida. 

A decisão de evacuação deve ser sempre tomada pelo Diretor do Plano, após consulta aos 

responsáveis pela Segurança, Equipas de Saúde e autoridades locais. 

6.1.7. Abrigo 

O objetivo desta medida é fornecer proteção à população que foi evacuada, garantindo os meios 

necessários para que suas necessidades primárias sejam atendidas durante a estadia. 

Os locais serão previstos dependendo do tipo de emergência e dos danos estimados, e neles 

serão acomodadas as pessoas deslocadas pela emergência. Os lugares de agasalho devem 

atender a uma série de condições que permitam a coexistência e podem ter uma série de 

dependências, tais como: zona de fornecimento, zona de saúde, zona de higiene, zona de 

assistência social e zona de gestão e controlo. 

O Grupo de Segurança organizará principalmente a evacuação, após relatar o risco existente e 

os motivos da evacuação. Ele guiará a população evacuada em direção aos pontos de 

concentração estabelecidos, para que deles possam ser transferidos para os centros de abrigo 

habilitados para esse fim. 

Será o Grupo de Apoio à Logística o responsável pela gestão dos centros de abrigo habilitados 

para esse fim. Este grupo é responsável pela gestão das possíveis necessidades de manutenção, 

saúde, psicológicas... que possam gerar-se nas áreas previamente selecionadas. 

6.2. Medidas de proteção ao meio ambiente 

Essas medidas visam proteger o meio ambiente dos efeitos nocivos que puderem surgir de uma 

emergência. Serão consideradas medidas para a proteção da terra, da água (superficial ou 

subterrânea) e do ambiente atmosférico. 
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O Diretor do Plano pode solicitar a assessoria e a atuação dos diferentes órgãos especializados, 

mesmo que não estejam presentes nos órgãos de administração ou assessoria. Esses técnicos 

especializados serão integrados ao Comité Consultivo. 

6.3. Medidas de proteção de bens 

Essas medidas referem-se à defesa e à proteção de bens que podem ser afetados por uma 

emergência. 

Como prioridade, devem ser protegidas a vida e a integridade das pessoas. Uma vez conseguido 

serão ordenadas medidas de proteção dos bens afetados ou potencialmente afetados, sejam 

elas públicas ou privadas, o mais rapidamente possível. 

O principal objetivo das medidas de proteção de bens é o resgate ou conservação daqueles de 

maior valor ou importância, tanto materiais quanto culturais, referentes a imóveis e móveis de 

natureza histórica, artística ou cultural (museus, monumentos etc.). 

6.4. Reabilitação 

Medidas de reparação ou reabilitação são aquelas que se referem à recuperação de serviços 

públicos essenciais. 

Para determinar as medidas de reabilitação necessárias para aplicar em cada área afetada, os 

danos causados durante a emergência devem ser avaliados com antecedência. A avaliação de 

danos corresponde aos técnicos pertencentes ao Grupo de Apoio Técnico, que devem emitir um 

relatório ao Diretor do Plano após o reconhecimento da área afetada. 

Os relatórios apresentados devem refletir os diferentes danos produzidos ou que possam 

ocorrer posteriormente, especificando os bens afetados e seu grau de afetação, bem como as 

prioridades de ação na reabilitação de serviços públicos essenciais. 

Também será determinado se foram afetados ou estiveram envolvidos em emergências 

instalações industriais, instalações de gás, eletricidade, água ... que podem alterar o ambiente 

da área em certa medida. 

Quando as causas da situação desaparecem e suas consequências deixam de ser um perigo para 

as pessoas ou propriedades, será declarada uma situação de retorno à normalidade. Isso 

significa que, embora uma série de efeitos subsequentes existiam, a participação dos Grupos de 

Ação não é necessária e a retirada em fases das unidades que intervieram na emergência  será 

permitida. 

Nesse caso, somente as medidas corretivas ou de reabilitação continuam. O seu objetivo, como 

mencionado acima, é a reabilitação de serviços públicos essenciais, e cessará o mais rápido 

possível para que os órgãos competentes de cada área geográfica possam se encarregar deles. 

Essas medidas corretivas são aquelas que se referem aos seguintes serviços públicos essenciais: 

• Fornecimento de água potável e serviços de saneamento. 

• Fornecimento de alimentação elétrica 

• Serviço telefónico e sistemas de transmissão de informações. 

• Fornecimento de gás. 

• Recolhida e tratamento de resíduos domésticos. 
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7. AVISOS DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO 

A informação à população está orientada para o conhecimento, sensibilização e 

consciencialização da população ou de coletividades singulares, dos riscos que as afetarem e das 

medidas de proteção. Esta informação apresenta três fases ou momentos bem definidos que 

são: 

• Antes que a emergência se concretizar, é definida como "Informação Preventiva". 

• Depois que a emergência ocorrer, definida como "Informações de emergência". 

• Uma vez notificado o final da emergência e retornado ao normal, definido como 

"Informações pós-emergência". 

O conteúdo dos avisos será determinado pelo Diretor do Plano e seguirá uma orientação 

cronológica básica que corresponde ao que foi mostrado no parágrafo anterior: Declaração de 

início de emergência, comunicada durante a emergência sobre a evolução da situação e 

declaração de conclusão da emergência e regresso à normalidade. 

7.1. Informação preventiva 

As informações antes da emergência ocorrer são basicamente informações sobre risco, medidas 

preventivas e medidas de proteção. 

É uma informação preventiva e dirigida à consciencialização do público. Devem ser fornecidas 

informações sobre os riscos a que a população será exposta e as medidas de autoproteção e 

proteção necessárias em caso de emergência. 

Também deve ser informado através dos meios pelos quais as informações serão transmitidas 

em caso de emergência. 

Serão realizadas campanhas periódicas destinadas a diferentes grupos populacionais e, 

especialmente, ao nível da escola, aproveitando os períodos anteriores aos momentos em que 

os riscos da emergência são mais prováveis de ocorrer. 

É importante insistir no aspeto das campanhas periódicas, ou seja, a implicação de uma 

continuidade nas informações, pois isso visa garantir que a população seja treinada e sensível à 

colaboração em caso de possíveis emergências. 

7.2. Informação de emergência 

As informações depois da emergência são informações sobre um evento que já aconteceu e 

devem ser realizadas imediatamente. 

As informações serão transmitidas à população através de comunicados às Câmaras Municipais, 

organismos e mídia através do Grupo de Informações do PTET. A população deve receber 

informações claras sobre o que deve fazer e evitar informações contraditórias que possam causar 

reações negativas. 

Serão emitidos avisos periódicos à população afetada ou suscetível, a fim de mantê-la informada 

da situação e evolução da emergência. O conteúdo dos avisos poderá referir-se basicamente a: 

• As características da emergência, 

• A situação real da emergência a qualquer momento e os seus efeitos, 
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• A explicação das medidas tomadas, 

• A comunicação de instruções e recomendações para facilitar a colaboração da 

população e a aplicação de medidas de autoproteção, 

• Previsões sobre evolução. 

• Em caso de evacuação, informações sobre como será realizada, o local da reunião e as 

recomendações a serem seguidas. 

Para evitar que o conteúdo das mensagens seja afetado pela pressão psicológica predominante 

em casos de emergência (especialmente em casos de vítimas mortais ou catástrofes de alto 

impacto psicológico) e possa afetar negativamente sua qualidade, recomenda-se, sobretudo 

com o uso de amplificadores, que as mensagens sejam predefinidas ou gravadas anteriormente. 

No lugar da emergência, serão de preferência os membros do Grupo de Segurança os que 

informarão e darão avisos à população. 

7.3. Informação pós-emergência 

As informações pós-emergência referem-se à comunicação da finalização da emergência e às 

diretrizes de comportamento a serem recomendadas à população uma vez que se declarar a 

situação  de regresso à normalidade. 

Em geral e para todos os tipos de informações em qualquer uma de suas fases, as seguintes 

considerações devem estar presentes. 

Em relação ao conteúdo e forma, mensagens e avisos à população, devem-se evitar alarmes 

sociais e situações de pânico desnecessários, devendo atender às seguintes características: 

• Clareza, usando frases e palavras simples que todos entendem sem contradições. 

• Concisão, usando o menor número possível de palavras. 

• Precisão, manifestando inequivocamente a atitude que precisa ser adotada. 

• Suficiência, sem omitir nada relevante, mas sem entrar em detalhes supérfluos. 

• Veracidade, oferecendo um conhecimento global e real da situação. 

Para que a informação atinja o maior número de pessoas e áreas geográficas e culturais afetadas, 

vários meios de informação devem ser utilizados para garantir a maior cobertura possível. 
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8. CATÁLOGO DE MEIOS E RECURSOS 

O catálogo de meios e recursos é uma ferramenta orientada ao seu planeamento e gestão em 

emergências. 

Os planos de emergência territorial das comunidades autónomas ou distritos que compõem a 

zona ARIEM possuem um catálogo de meios e recursos que permitem que os Centros de 

Atendimento de Emergência correspondentes conheçam as características e localizem tanto a 

posição física do próprio meio quanto do ponto de contacto responsável pela sua mobilização   

rápida e eficiente, para atuar em emergências ou acidentes. 

Os meios e recursos vinculados ao PTET serão todos aqueles pertencentes aos municípios que 

compõem a zona ARIEM, bem como aqueles pertencentes a proprietários nacionais, regionais e 

provinciais localizados nesses municípios. 

Este catálogo de meios e recursos incluirá apenas os meios e recursos totalmente operacionais 

e, portanto, diretamente mobilizáveis para executar as tarefas atribuídas por sua natureza. 

Se, no desenvolvimento de uma operação, surgir a necessidade de aplicar um meio não planeado 

específico ou extraordinário, serão pedidos às Administrações Públicas que o possuírem. 

O uso de meios e recursos da propriedade privada e o benefício social obrigatório serão atuados 

de acordo com os regulamentos em vigor, e especificamente com o disposto na Lei 17/2015, de 

9 de julho, do Sistema Nacional de Proteção Civil e a Lei das Bases da Proteção Civil. 

 As atualizações do catálogo serão feitas: 

• Automaticamente a partir do momento em que há conhecimento da variação de alguns 

dados ou do aparecimento/desaparecimento de qualquer meio ou recurso. Todas as 

entidades responsáveis por meios ou recursos devem notificar a agência com 

competência sobre quaisquer alterações que ocorrerem. 

• Especificamente quando a revisão do PTET ocorre. 

Abaixo está um resumo da estrutura da estrutura participante no PTET: 

1) Proteção civil e questões de emergencia. 

a) Prevenção, combate a incêndio e resgate. 

i) Corpo de Bombeiros 

Comunidad 
Autónoma 

Provincia Município Meio 

Galicia Ourense O Barco de Valdehorras 
Parque de Bomberos de 
Valdeorras 

Galicia Ourense Verín Parque de Bomberos de Verín 

Galicia Ourense Xinzo de Limia Parque de Bomberos de Xinzo 

Galicia Pontevedra O Porriño 
Parque de Bomberos de O 
Porriño 

Castilla y León Salamanca Ciudad Rodrigo 
Parque de Bomberos de Ciudad 
Rodrigo 

Castilla y León Salamanca El Payo Parque de Bomberos El Payo 

Castilla y León Salamanca Fuenteguinaldo 
Parque de Bomberos de 
Fuenteguinaldo 
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Comunidad 
Autónoma 

Provincia Município Meio 

Castilla y León Salamanca Lumbrales 
Parque de Bomberos de 
Lumbrales 

Castilla y León Salamanca Vitigudino 
Parque de Bomberos de 
Vitigudino 

Castilla y León Zamora Aliste Parque de Bomberos de Aliste 

Castilla y León Zamora Rionegro del Puente Parque de Bomberos Zona Norte 

Castilla y León Zamora Bermillo de Sayago Parque de Bomberos Zona Sur 
Tabela 3. Corpos de Bombeiros na parte espanhola. 

Distrito Município Meio 

Braga Amares CBV Amares 

Braga Terras de Bouro CBV Terras de Bouro 

Braga Vieira do Minho CBV Vieira do Minho 

Bragança Bragança CBV Izeda 

Bragança Bragança CBV Bragança 

Bragança Freixo de Espada à Cinta CBV Freixo de Espada à Cinta 

Bragança Miranda do Douro CBV Sendim 

Bragança Miranda do Douro CBV Miranda do Douro 

Bragança Mogadouro CBV Mogadouro 

Bragança Vimioso CBV Vimioso 

Bragança Vinhais CBV Vinhais 

Guarda Almeida CBV Almeida 

Guarda 
Figueira de Castelo 
Rodrigo 

CBV Figueira de Castelo Rodrigo 

Guarda Sabugal CBV Sabugal 

Guarda Sabugal CBV Soito 

Viana do Castelo Arcos de Valdevez CBV Arcos de Valdevez 

Viana do Castelo Caminha CBV Caminha 

Viana do Castelo Caminha CBV Vila Praia de Âncora 

Viana do Castelo Melgaço CBV Melgaço 

Viana do Castelo Monção CBV Monção 

Viana do Castelo Paredes de Coura CBV Paredes de Coura 

Viana do Castelo Ponte da Barca CBV Ponte da Barca 

Viana do Castelo Ponte de Lima CBV Ponte de Lima 

Viana do Castelo Valença CBV Valença 

Viana do Castelo Viana do Castelo CBM Viana Castelo Municipais 

Viana do Castelo Viana do Castelo CBV Viana Castelo Voluntários 

Viana do Castelo Vila Nova de Cerveira CBV Vila Nova de Cerveira 

Vila Real Chaves CBV Vidago 

Vila Real Chaves CBV Flavienses 

Vila Real Chaves CBV Chaves 

Vila Real Montalegre CBV Salto 

Vila Real Montalegre CBV Montalegre 
Tabela 4. Corpo de Bombeiros na parte de Portugal. 
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ii) Grupos de Emergências Supramunicipais (GES): 

Comunidad 
Autónoma 

Provincia Município Meio 

Galicia Ourense Lobios GES Lobios 

Galicia Ourense Muiños GES Muiños 

Galicia Ourense Ribadavia GES Ribadavia 

Galicia Ourense Celanova Servicio Municipal Terras de 
Celanova 

Galicia Ourense Valdeorras GES O Barco 

Galicia Ourense A Gudiña GES A Gudiña 

Galicia Ourense Laza GES Laza 

Galicia Pontevedra A Guarda GES A Guarda 

Galicia Pontevedra Ponteareas Servicio Municipal Ponteareas 
Tabela 5. Grupos de Emergências Supramunicipaiss (GES). 

iii) Prevenção e extinção de incêndios florestais 

• Meios do Serviço de Prevenção e Extinção de Incêndios Florestais da Consellería de 

Medio Rural da Galiza pertencentes aos centros provinciais e distritos florestais: 

• Centro de Coordinación Provincial de Ourense. 

• Centro de Coordinación Provincial de Pontevedra. 

• Distrito XII Miño-Arnoia. 

• Distrito XII Valdeorras-Trives. 

• Distrito XIV Verín-Viana. 

• Distrito XV A Limia. 

• Distrito XVII O Condado-Paradanta. 

• Distrito XVIII Vigo-Baixo Miño. 

• Meios dos centros provinciais do comando do Servicio de Defensa del Medio Natural 

de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal pertencentes à 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castela e Leão: 

• CPM Salamanca. 

• CPM Zamora. 

• Meios da DECIR dos Distritos de Braga, Bragança, Guarda, Viana do Castelo e Vila 

Real. 

iv) Serviços de Proteção Civil 

• Colaboração de associações de voluntários de proteção civil. 

v) Apoio logístico 

• Grupo de Apoio Logístico (GALI) da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA). 

• Unidade de Apoio Logístico da Agencia de Protección Civil de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

vi) Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS-GNR) 
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• Companhias dos GIPS con área de influência dentro da zona ARIEM de Portugal. 

2) Questões Sanitárias 

a) Transporte sanitário 

i) Transporte sanitário urgente terrestre 

• Ambulâncias básicas de suporte à vida, com gestão e coordenadas da Fundación 

Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, com base nos municípios da área ARIEM da 

Galiza. 

• Ambulâncias básicas de suporte à vida e unidades móveis de emergência da  Consejería 

de Sanidad de la Junta de Castela e Leão e com sede nos municípios da área de ARIEM 

em Castela e Leão. 

• Ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica INEM sob o Ministério da 

Saúde, com sede nos municípios da região de ARIEM em Portugal. 

ii) Transporte sanitario urgente aéreo 

• Helicópteros sanitários da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 

• Helicópteros sanitários da Consejería de Sanidad de la Junta de Castela e Leão. 

• Helicópteros sanitários do Instituto Nacional de Emergência Médica. 

b) Centros sanitarios 

• Centros de saúde, Pontos de Atenção Continuada (PAC) e hospitais localizados ou 

cuja área de influência estiver incluída dentro da zona ARIEM da Galiza. 

• Centros de saúde, Pontos de Atenção Continuada (PAC) e hospitais localizados ou 

cuja área de influência estiver incluída dentro da zona ARIEM de Castela e Leão. 

• Entidades de saúde localizadas o com área de influencia na zona ARIEM de Portugal. 

3) Questões de Segurança 

• Corpo de Polícia Local dos municípios da área ARIEM. 

• Guardia Civil com postos nos municípios espanhóis da área ARIEM. 

• Guarda Nacional Republicana (GNR) com posições nos municípios portugueses da 

área ARIEM. 

• Comandancia Naval do Minho, como força marítima de ação, na parte galega. 

• Comandos Locais da Polícia Marítima da Autoridade Marítima Nacional, no lado 

português. 

4) Outros 

• Albergues. 

• Pontos de combustíveis. 

• Parques industriais. 
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9. IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PTET 

9.1. Introdução 

Para garantir que o PTET esteja operacional, é necessário garantir o conhecimento de todas as 

partes envolvidas, na medida do necessário, para que cumpram corretamente suas funções. 

É necessário executar um conjunto de ações para garantir que os procedimentos operacionais 

incluídos no PTET estejam totalmente operacionais, garantindo a sua atualização e adaptação a 

possíveis modificações. 

As ações previstas neste texto serão de responsabilidade de cada uma das administrações 

competentes, de acordo com suas funções e competências. 

9.2. Aprovação e homologação 

Nos termos do ponto 2 do artigo 15 da Lei 17/2015, de 9 de julho, do Sistema Nacional de 

Proteção Civil e do ponto 8.2 do Padrão Básico de Proteção Civil, o PTET será aprovado pelas 

Administrações Autonómicas competentes, prévio relatório da Comissões de Proteção Civil 

competentes e aprovadas pela Comissão Nacional de Proteção Civil 

No caso de Portugal, será aprovado e homologado pela Comissão Nacional de Proteção Civil, 

nos termos da secção d) do artigo 36. e da secção a) do artigo 38. da Lei de Proteção Civil. 

9.3. Programa de implementação 

9.3.1. Formação dos trabalhadores intervenientes 

O treinamento dos trabalhadores envolvidos é direcionado a todas as pessoas incluídas em 

qualquer um dos Grupos de Ação estabelecidos no PTET. Ele deve começar com a notificação e 

entrega do PTET a todas as Administrações Públicas, entidades e pessoas envolvidas nele, uma 

vez aprovado e aprovado. 

O seguinte fará parte deste treinamento: 

• Descrição dos riscos que puderem afetar a população. 

• Medidas de proteção da população. 

• Estrutura, organização e operacionalidade do PTET. 

• Sistema de comando único 

• Sistemas de transmissão de emergência. 

• Conhecimento de planos de nível inferior. 

9.3.2. Divulgação do plano 

Desenvolvimento de programas de informação que garantam o conhecimento do PTET a todas 

as pessoas envolvidas. O PTET será distribuído para: 

• Chefes do grupo de ação. 

• Elementos do Comité Consultivo. 

• Chefes de serviços operacionais. 
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• Responsáveis pela organização dos níveis mais baixos. 

• Municípios da área ARIEM. 

Além disso, eles disseminarão o PTET em suas organizações, garantindo que o plano seja 

conhecido por todos os recursos operacionais que devem aplicá-lo. 

9.3.3. Informação à população 

Como medida de autoproteção em caso de emergência, é importante que a população da área 

da ARIEM tenha conhecimento suficiente do conteúdo do PTET. 

Essas informações também visam o conhecimento, a consciencialização  e sensibilização do 

público sobre os riscos que podem afetá-los, a fim de tomar as medidas preventivas apropriadas 

indicadas pelo PTET e a informação sobre os meios através dos quais serão transmitidas as 

informações em caso de uma emergência. Esta política de informação terá como objetivo 

fornecer informações: 

• Sobre risco e medidas preventivas: serão informações preventivas com o objetivo de 

conscientizar o público. A população deve ser informada sobre os riscos e sobre medidas 

de autoproteção e proteção em caso de emergência. 

A informação estará disponível em campanhas periódicas destinadas a diferentes 

grupos populacionais. Aproveitando os períodos anteriores aos tempos de maior 

probabilidade de ocorrência desse risco para reportá-lo. 

Deve-se informar através dos meios que serão utilizados para informar em caso de 

emergência. 

• Quando ocorrer uma emergência: essas informações sucederão quando o fenómeno 

ocorrer e é necessário agir imediatamente. Esta informação será transmitida pelo 

Gabinete de Informação à população e meios de comunicação. 

• Serão fornecidas informações sobre: situação atual da emergência em todos os 

momentos, medidas de proteção, previsão da evolução e, em caso de evacuação, 

informações sobre a organização e o procedimento a seguir. 

Para evitar um alarme social desnecessário, princípios básicos de comunicação devem ser 

seguidos. Estes podem ser os seguintes: 

• Comunique-se periodicamente e regularmente. 

• Use linguagem simples e inteligível por qualquer pessoa. 

• Relate de forma clara, coordenada e não contraditória. 

9.4. Manutenção 

9.4.1. Introdução 

Uma vez implementado o PTET, deve ser mantida a sua operação ao longo do tempo. 

A manutenção é entendida como o conjunto de ações destinadas a garantir que os 

procedimentos de ação previstos no PTET estejam totalmente operacionais e que a sua 

atualização e adaptação a futuras modificações no âmbito territorial estejam sujeitas a 

planeamento. 
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9.4.2. Programa de exercícios e simulações 

É essencial que sejam realizados exercícios e simulações (parciais e / ou globais)  para verificar 

o status dos processos operacionais envolvidos em emergências. 

A capacidade de enfrentar uma emergência é diretamente proporcional ao grau de preparação 

dos vários participantes. Portanto, é importante abordar aqui os vários tipos de riscos, 

independentemente de sua origem, e saber quais são as medidas a serem tomadas, através de 

exercícios e / ou simulações. 

Os exercícios consistem na ativação de uma parte do PTET como um todo, que pode até ser 

desenvolvido em modelos de não mobilização real de tropas. Estes irão familiarizar os membros 

com o equipamento, bem como as técnicas e recursos que devem usar em caso de emergência. 

Uma simulação consistirá na ativação simulada do PTET, a fim de avaliar sua operacionalidade 

com relação aos benefícios planeados e tomar, quando apropriado, medidas corretivas, a fim de 

verificar, tanto em termos de material quanto de pessoal, a resposta em relação com: 

• A operação e eficácia dos sistemas de alerta para a população. 

• As redes de transmissão. 

• As dinâmicas de constituição de estruturas de coordenação e gestão. 

• A rapidez de constituição e resposta dos Grupos de Ação. 

• O tempo necessário para determinar as áreas afetadas e os meios necessários. 

• A aplicação e operação de medidas de proteção e uma primeira avaliação de sua 

eficácia. 

• A operação de estruturas de coordenação e gestão. 

• O funcionamento das medidas de ação previstas no PTET 

O objetivo dos exercícios é contrastar a eficácia real com os resultados esperados e desejáveis, 

o qual permitirá o desenho de medidas corretivas ou a revisão da operação do plano. 

Um programa de exercícios e de simulações será projetado anualmente para garantir a operação 

adequada do PTET. 

9.4.3. Revisão e atualização 

As atualizações devem ser realizadas anualmente, visando principalmente incorporar 

modificações de natureza comum e relacionadas principalmente a aspetos como: 

• Estruturas organizacionais. 

• Disponibilidade e alocação de recursos. 

• Atualização do Catálogo de Meios e Recursos. 

• Adequação dos procedimentos operacionais. 

• Adaptação de sistemas de comunicação. 

• Adaptação dos sistemas e procedimentos de avisos e comunicações à população. 

• Sistemas e aplicações de computador dirigidos à gestão de emergências. 
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As revisões procuram a reestruturação e complementação do PTET em relação a mudanças 

notáveis quanto ao seu conteúdo, por razões técnicas ou regulatórias. A sua periodicidade será 

a cada cinco anos, a menos que houver razão justificada. 

Quando houver mudanças nas estruturas orgânicas e funcionais dos Organismos e serviços 

operacionais integrados no PTET e estas afetarem aquilo estabelecido no PTET, essas mudanças 

deverão ser comunicadas com antecedência suficiente ao Órgão competente de seu âmbito 

territorial, para este fazer as alterações apropriadas no PTET de maneira a garantir sua 

operacionalidade.
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