
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: GLOSSÁRIO DE TERMOS 
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Acidente: evento não controlado capaz de causar danos a pessoas ou propriedades. 

Ativação do plano: implementação por decisão do diretor do Plano de Emergência mediante 

declaração formal das ações pré-estabelecidas no referido plano, através dos órgãos que 

compõem a sua estrutura. 

Alarme: deteção e aviso de um perigo. 

Abrigo: acomodação provisória da população afetada em hotéis, residências, residências 

particulares, recintos circunstanciais ou acampamentos. 

Afastamento: transferência da população de posições expostas a locais seguros, geralmente não 

muito distantes, usando seus próprios meios. 

Alerta: é definido pela possibilidade ou iminência de desencadear uma situação de risco 

baseado em previsões desfavoráveis. Preste atenção para novas informações. 

Âmbito territorial: área geográfica que corresponde ao planeamento ou ação da emergência 

Análise de risco: estudo que inclui as etapas de identificação e identificação de perigos, 

avaliação quantitativa de frequências e consequências, a fim de estimar as perdas humanas e 

materiais associadas à sua ocorrência, dadas as características e em uma determinada área. 

Autoproteção: medidas desenvolvidas e planeadas previamente pelas quais a população, 

individual ou corporativamente (centros ou entidades), participa na prevenção e proteção 

contra certos riscos e emergências. 

Avisos à população: Medida de ação destinada a notificar a população e informá-la sobre o 

perigo que enfrenta, a ação mais conveniente em cada caso e a aplicação de medidas de 

proteção. 

Cartografia: mapas geográficos tratados de acordo com a lei 7/1986 sobre a gestão de 

cartografia 

Centro de Coordenação: É definido como o órgão onde as informações de um evento são 

recebidas e onde são realizadas a gestão e coordenação de todas as operações do plano, a 

gestão dos meios atribuídos e a coordenação entre os planos de diferentes níveis. 

Centro de Coordenação Operacional (CECOP): é o órgão que forma a estrutura de coordenação 

do PTET e nele estão integrados o diretor do PTET, o Comité Consultivo e o Gabinete de 

Informação. 

Comité Assessor: É o órgão colegiado de assistência à Direção do PTET no desempenho de suas 

funções, quer em relação às ações de resolução de emergências, quer em relação à manutenção 

da operação do PTET. 

Confinamento: medida de proteção que consiste no refúgio da população em suas próprias 

casas ou em outros edifícios, recintos ou habitações próximas. 

Controlo de acesso: Controlo da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais na área afetada 

pela ativação do PTET, bem como das rotas de comunicação, para facilitar a ação dos Grupos de 

Ação e conseguir uma intervenção efetiva em auxílio das pessoas afetadas. 



 

 

2 de 3 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 15895 

Milladoiro. Ames. A Coruña 

 

Flanconorte S.L 

Evacuação: ação planeada de transferência de um grupo afetado por uma emergência, de um 

local para outro protegido e provisório, estabelecida de acordo com a disponibilidade física e a 

estrutura complementar de assistência e acolhimento aos afetados. 

Gabinete de Informações: Órgão responsável por canalizar e supervisionar todas as informações 

fornecidas à imprensa. 

Grupos de Ação: unidades de ação de emergência, de natureza permanente, compostas por 

diferentes serviços ou organizações, mas que desempenham funções homogéneas e sob a 

coordenação de uma única sede (grupo de saúde, grupo de intervenção, grupo de segurança, 

etc.). 

Implementação: ações necessárias para garantir o funcionamento do PTET, uma vez aprovado. 

Também inclui as ações que permitem verificar a eficácia das medidas e previsões incluídas no 

PTET e o treinamento dos intervenientes. 

Meios: elementos humanos e materiais que são incorporados aos grupos de ação em caso de 

emergência, permitindo que eles lidem de maneira mais eficaz com as tarefas consideradas nos 

planos de emergência previstas em cada caso. 

Notificação: Procedimento de informação no início, na declaração de situações e no final da 

emergência, às autoridades, população e entidades envolvidas. 

Plano de Proteção Civil: previsão a estrutura orgânico-funcional e os mecanismos que permitem 

a mobilização dos recursos e recursos humanos e materiais necessários para a proteção de 

pessoas e bens em caso de emergência, bem como o esquema de coordenação entre as 

diferentes administrações públicas convocadas a intervir. 

Plano Territorial de Emergência: Documento de planeamento que visa prevenir e lidar com 

emergências gerais que puderem surgir em uma área territorial específica. 

Planos de Autoproteção: sistema de ações e medidas destinadas a prevenir e controlar os riscos 

sobre pessoas e bens, responder adequadamente a possíveis emergências e garantir a 

integração dessas situações ao sistema público de Proteção Civil. 

PTET: Plano Territorial de Emergência Transfronteiriça 

Posto de comando avançado (PCA): É o centro de comando técnico, que será estabelecido nas 

proximidades do local de risco ou emergência e a partir do qual as ações dos diferentes grupos 

de ação serão dirigidas e coordenadas, de acordo com as ordens indicadas pelo Diretor do Plano, 

para as quais se referirão a essas informações exaustivas sobre a evolução do risco ou 

calamidade. 

Recursos: elementos naturais e artificiais, de natureza essencialmente estática, cuja 

disponibilidade possibilita ou melhora as tarefas de proteção civil em emergências. 

Risco: probabilidade de um evento (acidente) com consequências negativas (dano). Tem caráter 

quantitativo, sendo sua expressão mais geral o produto da probabilidade de ocorrência de uma 

determinada situação de perigo (absoluta ou referente a um determinado período), devido às 

consequências previsíveis (valores que dependem dos elementos expostos ao perigo e seus 

perigos e a vulnerabilidade a ele). 
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Situação operacional: indicador do nível de emergência determinado com base na gravidade do 

dano e na extensão geográfica do dano. 

Vulnerabilidade: a caraterística de um grupo de pessoas ou bens que os torna passíveis de 

serem afetados em maior ou menor grau por um perigo em determinadas circunstâncias. 


