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REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS 

a) Lei n.º 27/2006, de 3 de julho – Lei de Bases da Proteção Civil (LBPC) com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto; 

b) Lei n.º 32/2007, de 13 de agosto com as alterações introduzidas pela Lei n.º 94/2015, de 13 de 
agosto – Regime Jurídico das Associações Humanitárias de Bombeiros; 

c) Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 
114/2011, de 30 de novembro – Organização da Proteção Civil Municipal e pelo Decreto-lei 
n.º 44/2019, de 01 de abril, que define o enquadramento institucional e operacional da 
proteção civil no âmbito das autarquias locais; 

d) Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 59/2015, de 24 
de junho – Lei de Segurança Interna; 

e) Resolução de Conselho de Ministros n.º 87/2013, de 11 de dezembro – Aprova o Plano 
Nacional de Emergência de Proteção Civil; 

f) Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho – Sistema Integrado de Operações de Proteção e 
Socorro (SIOPS), com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 144/2011, de 30 de 
novembro e n.º 72/2013, de 31 de maio; 

g) Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio – Lei Orgânica da Autoridade Nacional Proteção Civil, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro; 

h) Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril - Aprova a orgânica da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil; 

i) Regulamento nº 1093/2016 - Aprova as condições de operação aplicáveis à utilização do espaço 
aéreo pelos sistemas de aeronaves civis pilotadas remotamente («Drones»)  

j) Declaração da Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC) n.º 97/2007, de 6 de fevereiro – 
Estado de Alerta para as organizações integrantes do SIOPS; 

k) Declaração da CNPC n.º 344/2008, de 2 de setembro – Regulamento de Funcionamento dos 
Centros de Coordenação Operacional (CCO); 

l) Despacho do Secretário de Estado da Proteção Civil (SEPC) n.º 22396/2007, de 6 de agosto – 
Criação da Força Especial de Bombeiros (FEB); 

m) Despacho do Presidente da ANPC n.º 19734/2009, de 31 de julho – Organização e 
Funcionamento da FEB; 

n) Despacho do Presidente da ANPC n.º 14688/2014, de 4 de dezembro, com a redação dada 
pelo Despacho do Presidente da ANPC n.º 1553/2015, de 13 de janeiro – Estabelece a 
estrutura orgânica flexível da ANPC; 

o) Despacho do Presidente da ANPC n.º 33317-A/2018, de 29 de março – Revisão do Sistema 
de Gestão de Operações (SGO); 

p) Diretiva Operacional Nacional da ANPC n.º 1 – Dispositivo Integrado das Operações de 
Proteção e Socorro; 

q) Manual Operacional – Emprego dos Meios Aéreos em Operações de Proteção Civil; 

r) Normas de Execução Permanente (NEP) da ANEPC; 
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s) Normas Operacionais Permanentes (NOP) do Comando Nacional de Emergência e Proteção 
Civil (CNEPC) da ANEPC; 

t) Instruções Operacionais do CNEPC/ANEPC; 

u) Decisão (UE) 2019/420 do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão nº 
1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia  

v) Decisão de Execução da Comissão de 16 de outubro de 2014 que estabelece as normas de 
execução da Decisão 1313/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um 
Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. 
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1. SITUAÇÃO 
 

a. Portugal, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), participa 
ativamente nos trabalhos relacionados com a implementação e desenvolvimento do Mecanismo 
de Proteção Civil da União Europeia (Mecanismo), desde a sua génese.  

b. Esta participação decorre da óbvia consciência sobre a importância desta ferramenta de 
cooperação internacional, assim como dos benefícios que a mesma traz para o país em matéria 
de prevenção, preparação e resposta operacional, os quais têm sido de resto bem visíveis através 
das diversas missões de assistência que foram mobilizadas para território nacional ao longo dos 
últimos anos. 

c. Por outro lado, Portugal tem estado também na vanguarda da solidariedade europeia, aderindo 
àquelas que foram as missões mais expressivas de exportação de assistência, dentro e fora do 
espaço europeu, tendo associado as suas capacidades e recursos às diversas iniciativas que têm 
sido desencadeadas nos últimos anos e das quais destacamos: a missão de assistência ao Haiti, 
após o sismo em janeiro de 2010, a missão de apoio às autoridades chilenas em janeiro de 2017, 
no quadro dos devastadores incêndios florestais que afetaram a região centro daquele país e, 
mais recentemente, o apoio enviado à Suécia, no verão de 2018, por ocasião de uma vaga 
inusitada de incêndios florestais e mais recentemente, na situação de emergência humanitária em 
Moçambique.  

d. Concomitantemente a esta participação internacional, a ANEPC tem vindo a trabalhar de forma 
exaustiva e em cooperação com os demais Agentes de Proteção Civil (APC) e Entidades 
Cooperantes (EC) com vista ao aperfeiçoamento e desenvolvimento do sistema nacional de 
proteção civil. 

e. Fenómenos como as alterações climáticas, o desenvolvimento social e a geração de novos riscos, 
contribuindo para o aumento da possibilidade de ocorrência de eventos excecionais, obrigam ao 
desenvolvimento de sistemas mais capazes, mais resilientes e mais adaptados às novas realidades, 
riscos e desafios. 

f. Sendo o treino uma das ferramentas mais importantes ao nível da preparação para a resposta 
operacional, os exercícios assumem uma importância absolutamente crítica no enquadramento 
global da proteção civil e foi com base nesta consciência que em junho de 2017 a ANEPC 
apresentou aos serviços competentes da Comissão Europeia (CE) uma candidatura para a 
realização de um exercício europeu de proteção civil no quadro do Mecanismo. Esta candidatura, 
envolvendo ainda, ao nível nacional, a Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) e, ao nível 
europeu, os serviços de proteção civil de Espanha, França, Bélgica, Alemanha e Croácia, veio a 
ser aprovada no final de 2017. 

g. Incumbe, assim, à ANEPC, em estreita colaboração e coordenação com a DGAM, a organização, 
planeamento e implementação do exercício europeu CASCADE'19, o qual terá lugar em Portugal 
entre os dias 28 e 31 de maio de 2019, com cenários diversos que permitirão testar diferentes 
valências ao nível da resposta operacional, contribuindo para os esforços nacionais e europeus 
em curso, com vista à melhoria da capacidade de resposta conjunta e integrada a situações de 
emergências de maior complexidade.  
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2. FINALIDADE 
 

A presente Diretiva Operacional Nacional (DON) assume-se como o documento de referência 
nacional em matéria de planeamento operacional com vista à organização do exercício CASCADE'19, 
do qual deverão decorrer todos os restantes documentos de planeamento que vierem a ser 
produzidos, seja pelos restantes APC, seja pela estrutura desconcentrada da ANEPC, seja pelos 
Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC). 

 

3. OBJETIVOS 
 

Considerando a dimensão internacional do presente exercício, foram identificados objetivos de 
âmbito nacional e objetivos de âmbito europeu, ou seja, objetivos concorrentes para o Mecanismo. 

 

a. Objetivos Nacionais 

i. Testar e praticar os procedimentos associados ao planeamento de um exercício de 
elevada complexidade. 

ii. Testar o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC). 

iii. Testar os Planos Distritais de Emergência de Proteção Civil (PDEPC) dos distritos 
envolvidos no exercício. 

iv. Testar os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) dos municípios 
diretamente envolvidos no exercício. 

v. Testar a integração do Plano Mar Limpo (PML) com os Planos de Emergência de Proteção 
Civil (PNEPC, PDEPC e PMEPC); 

vi. Testar os procedimentos de intervenção conjunta entre equipas nacionais com diferentes 
valências. 

vii. Testar a interoperabilidade entre as equipas nacionais e as equipas europeias de resposta. 

viii. Validar os procedimentos nacionais relativos ao acolhimento de assistência internacional 
(Host Nation Support – HNS), contribuindo para o desenvolvimento de um documento 
integrado e específico para a presente matéria. 

 

b. Objetivos Europeus  

i. Contribuir para os esforços em curso no sentido de melhorar a capacidade de resposta 
no quadro do Mecanismo de Proteção Civil da UE; 

ii. Testar os procedimentos de acionamento de equipas europeias através do ERCC 
(European Response Coordination Centre) da DG-ECHO (CE); 

iii. Testar a interoperabilidade entre as diferentes equipas e módulos europeus num cenário 
complexo; 

iv. Testar a intervenção e integração operacional das equipas de coordenação do Mecanismo 
(EUCPT – European Union Civil Protection Team).  
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4. CENÁRIO 
 

a. O cenário escolhido para o presente exercício assenta numa abordagem multirriscos a partir 
da qual se desenvolvem diferentes ocorrências que permitirão a intervenção no terreno de 
diferentes equipas, com valências e capacidades distintas. 

b. Neste sentido, e com o apoio do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi 
desenvolvida a seguinte sequência de cenários-macro: 

i. Ocorrência de um episódio de condições meteorológicas adversas que impacta 
sobretudo o distrito de Aveiro, com consequências graves ao nível do edificado, 
infraestruturas públicas e industriais e ainda numa barragem. 

ii. Ocorrência de um evento sísmico a sul do país, com impacto nos distritos de Lisboa, 
Setúbal e Évora, com consequências no edificado, e infraestruturas críticas. 

c. O exercício CASCADE'19 apresenta uma significativa componente ao nível da poluição do 
mar, sobretudo nos distritos de Aveiro e Setúbal. Sendo gerida diretamente pela DGAM, estes 
cenários específicos irão ser desenvolvidos de acordo com os respetivos seriados e eventos 
iniciadores: 

i. Cenário 1 (Setúbal): Acidente industrial que resulta no derrame para a água de 
400 M3 de HC Tipo II; 

ii. Cenário 2 (Aveiro): Colisão no cais 26 do Porto de Aveiro, de um navio tanque 
que resulta no derrame para a água de 60 M3 de fuelóleo. 

d. Participam de forma direta no exercício os seguintes municípios: 

i. Aveiro: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo e Sever do Vouga 

ii. Lisboa: Alenquer, Amadora, Cascais, Lisboa, Odivelas e Sintra  

iii. Setúbal: Almada, Barreiro, Seixal, Sesimbra e Setúbal 

iv. Évora: Arraiolos, Vendas Novas, Évora, Montemor-o-Novo, Viana do Alentejo e 
Reguengos de Monsaraz 

e. Ambas as situações identificadas no ponto b. serão detalhadas para as equipas participantes 
nos dias anteriores ao exercício e de forma gradual para conferir o necessário grau de 
realismo ao mesmo. 

f. Os cenários-macro darão origem a ocorrências distintas de nível nacional, distrital e local, as 
quais serão objeto de um documento de planeamento detalhado e RESERVADO, o qual será 
utilizado como orientação para as Equipas Injetoras (EQINJ) e para as Equipas de Avaliadores 
(EQAV). 

g. OS diferentes cenários para intervenção operacional serão classificados em 3 níveis, em 
função da sua complexidade e da tipologia de equipas que serão envolvidas: 

i. Nível I – Cenário de complexidade REDUZIDA, onde se estima atuarem equipas de 
nível local e distrital; 

ii. Nível II – Cenário de complexidade MÉDIA, onde se estima atuarem equipas de nível 
local, distrital e dos distritos de apoio; 
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iii. Nível III – Cenário de complexidade ELEVADA, onde se estima atuarem equipas de 
nível local, distrital, nacional e europeu. 

h. Os diferentes cenários para intervenção operacional na área da poluição do mar poderão ser 
classificados em 2 dos 4 graus previstos no Plano de Contingência Nacional, em função da sua 
complexidade e da tipologia de equipas que serão envolvidas: 

i. GRAU 3/4 – Resposta a acidentes de reduzida complexidade. Atuação com recurso a 
meios da Capitania do Porto, Autoridade Portuária e a meios locais; 

ii. GRAU 2 – Resposta a acidentes de média complexidade. Atuação com Recurso aos 
meios do Grau 3/4, do Departamento Marítimo e a meios locais e capacidades regionais; 

iii. GRAU 1 – Resposta a acidentes de elevada complexidade. Atuação com Recurso aos 
meios e capacidades nacionais e internacionais; 

 

5. ÂMBITO TERRITORIAL E VIGÊNCIA 
 

a. A presente DON tem aplicação nacional, nomeadamente aos distritos implicados no 
exercício. 

b. O período de vigência da DON estende-se de 01 de maio até 01 de junho de 2019. 

 

6. MISSÃO 
 

A ANEPC, em articulação com as entidades participantes, planeia e conduz o exercício 
CASCADE'19, em ambas as componentes previstas – Decisão (Table-Top Exercise - TTX) e com 
meios reais no terreno (LIVEX), contribuindo, a todo o momento, para os objetivos previamente 
identificados.  

 

7. EXECUÇÃO 
 

a. Intenção do Comandante 

Planear e conduzir o exercício europeu CASCADE'19, envolvendo os APC pertinentes para os 
cenários em causa, assim como as demais EC e SMPC que para o efeito manifestaram interesse e 
disponibilidade, manifestando em todos os momento e ações uma demonstração eficiente e eficaz 
de reposta e emergências complexas e transmitindo uma imagem de credibilidade e 
profissionalismo da ANEPC, do Sistema Nacional de Proteção Civil e em última análise de 
Portugal. 

 

b. Conceito 

Planear e conduzir o exercício CASCADE'19, nas modalidades TTX e LIVEX, de acordo com o 
seguinte faseamento: 
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i. Fase I: Fase de Planeamento (01OUT18 a 27MAI19)  

Compreende todas as ações tendentes à organização do exercício e inclui as reuniões de 
coordenação de nível europeu, nacional, distrital e municipal que se revelarem necessárias. 

 

ii. Fase II: Fase de Conduta do Exercício (28/31 maio 2019)  

Compreende o período de intervenção operacional nas duas modalidades previstas, 
designadamente: 

1. Componente TTX: a jogar, em sala, no dia 28MAI19, entre as 10h00 e as 17h00, 
envolvendo os elementos designados da ANEPC, os representantes do Comité 
de Gestão (SC – Steering Committee) do Projeto CASCADE'19, a qual será 
acompanhada pela Sala de Operações (SALOC) do Comando Nacional de 
Emergência e Proteção Civil (CNEPC), através da aplicação CECIS (Common 
Emergency, Communication and Information System), associada ao Mecanismo, 
permitindo desencadear os principais mecanismos de coordenação institucional 
e operacional e ainda a montagem dos Postos de Comando Operacionais nos 
diferentes níveis territoriais; 

2. Componente LIVEX: a jogar no terreno, entre os dias 29 e 31 de maio, nos 
distritos do Porto, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Évora. 

iii. Fase III: Fase de Avaliação (01OUT18 a 01JUN19) 

1. Compreende todas as ações desenvolvidas no sentido de avaliar a organização 
do exercício, assim como a participação das várias equipas e inclui o First 
Impressions Debriefing (FID), a realizar imediatamente após o fim do exercício 
(ENDEX), e a elaboração dos relatórios sectoriais (RELSEC) e final (RFEX). 

2. Os RELSEC serão da responsabilidade das entidades nacionais participantes. 

3. Considerando a dimensão europeia do exercício, serão operacionalizadas EQAV 
mistas, ou seja, integrando elementos nacionais e peritos UE, em articulação com 
a DG-ECHO, num total de 5 equipas: uma que se situará no nível nacional e 4 
alocadas ao patamar distrital e municipal. 

4. A Escola Nacional de Bombeiros (ENB) apoia as EQAV com elementos 
destacados para integrar as diferentes equipas. 

5. Compete à EQAV elaborar a respetiva matriz de avaliação, documento de 
caráter RESERVADO. 

6. A componente de avaliação será coordenada, ao nível nacional, pela Inspeção 
dos Serviços de Emergência e Proteção Civil (ISEPC), da ANEPC. 

7. Complementarmente, no dia 01 de junho, será organizado um momento 
avaliativo (CASCADE19_HWASHUP), integrando representantes dos países 
que jogam o exercício, da CE, das entidades nacionais envolvidas e da própria 
ANEPC. 
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8. INTERVENIENTES 
 

a. Participam no exercício CASCADE'19 as seguintes forças e serviços nacionais: 

i. ALTICE  

ii. Administração do Porto de Aveiro, S.A (APA,S.A.) 

iii. Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. (APSS) 

iv. Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 

v. Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

vi. BRISA 

vii. Capitania do Porto de Aveiro (CPA) 

viii. Capitania do Porto de Setúbal (CPS) 

ix. Corpos de Bombeiros  

1. Do distrito de Aveiro: Aveiro-Velhos, Ílhavo, Ovar, Oliveira de 
Azeméis, Aveiro-Novos, Feira, Estarreja, Albergaria-a-Velha, 
Pampilhosa, Arrifana, Mealhada, S. João da Madeira, Vagos, Esmoriz, 
Anadia, Águeda, Sever do Vouga, Vale de Cambra, Lourosa, Oliveira do 
Bairro, Castelo de Paiva, Arouca, Murtosa, Fajões, Concelho de 
Espinho; 

2. Do distrito de Évora: Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, 
Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de 
Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa; 

3. Do distrito de Lisboa: Barcarena, Vila Franca de Xira, Cascais, Loures, 
Arruda, Colares, Sintra, Linda-A-Pastora, Bucelas, Oeiras, Paço Arcos, 
Almoçageme, Odivelas, Sacavém, Alhandra, Algés, Torres Vedras, 
Amadora, S. Pedro, Carcavelos, Dafundo, Carnaxide, Sobral, Cadaval, 
Queluz, Estoril, Camarate, Belas, Parede, Alverca, Alcabideche, 
Moscavide, Mafra, Lourinhã, Fanhões, Zambujal, Ericeira, Cacém, 
Azambuja, Alcoentre, Alenquer, Póvoa Sta. Iria, Malveira, Algueirão, 
Castanheira, Vialonga, Caneças, Pontinha, Merceana, Montelavar, 
Lisboa, Ajuda, Lisbonenses, Campo de Ourique, Beato, Cabo Ruivo e 
Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSB) 

4. Do distrito de Setúbal: Companhia de Sapadores Bombeiros (CBS) de 
Setúbal, Setúbal, Cacilhas, Sul e Sueste, Sesimbra, Montijo, Alcácer do 
Sal, Almada, Santiago do Cacém, Barreiro, Trafaria, Moita, Palmela, 
Sines, Alcochete, Grândola, Pinhal Novo, Cercal do Alentejo, Seixal, 
Águas de Moura, Canha, Torrão, Santo André, Alvalade e Amora; 

5. É ainda expectável o envolvimento de CB dos distritos adjacentes aos 
distritos antes mencionados, nomeadamente em função das 
necessidades de reforço operacional. 

x. Corpo Nacional de Escuteiros (CNE) 

xi. Comboios de Portugal, EPE (CP) 
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xii. Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) 

xiii. Direção de Combate à poluição do Mar (DCPM) 

xiv. Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) 

xv. Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) 

xvi. Departamento Marítimo do Centro (DMC) 

xvii. Departamento Marítimo do Norte (DMN) 

xviii. Direção-Geral de Saúde (DGS) 

xix. ECO-OIL, Tratamento de Águas Contaminadas, S.A. (ECO-OIL) 

xx. Embaixadas da Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos da América, Espanha, França, 
Roménia e Reino Unido 

xxi. Energias de Portugal (EDP) 

xxii. Escola Nacional de Bombeiros (ENB) 

xxiii. Forças Armadas (FFAA) 

xxiv. Força Especial de Proteção Civil (FEPC) 

xxv. Gabinete de Emergência Consular (GEC) do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
(MNE) 

xxvi. Guarda Nacional Republicana (GNR) 

xxvii. Infraestruturas de Portugal (IP) 

xxviii. Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 

xxix. Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF)  

xxx. Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 

xxxi. Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPTS) 

xxxii. Instituto dos Registos e Notariado (IRN) 

xxxiii. Instituto da Segurança Social, IP (ISS) 

xxxiv. MEDWAY – Operador Ferroviário e Logístico de Mercadorias, S.A. 

xxxv. Ministério Público (MP) 

xxxvi. Polícia Judiciária (PJ) 

xxxvii. Polícia de Segurança Pública (PSP) 

xxxviii. Rebonave, Reboques e assistência naval, S.A. (REBONAVE) 

xxxix. Redes Energéticas Nacionais (REN) 

xl. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

xli. Serviços Municipais de Proteção Civil de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo, 
Sever do Vouga, Alenquer, Amadora, Cascais, Lisboa, Odivelas, Sintra, Almada, Barreiro, 
Seixal, Sesimbra, Setúbal, Arraiolos, Vendas Novas, Évora, Montemor-o-Novo, Viana do 
Alentejo e Reguengos de Monsaraz 
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xlii. Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores 

xliii. Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira  

xliv. SVITZER Portugal, Transportes Marítimos S.A. (SVITZER),  

xlv. TAKARGO – Transporte Ferroviário de Mercadorias, S.A. 

xlvi. Tanquisado - Terminais Marítimos (TANQUISADO) 

b. As missões destas equipas são as que constam no ANEXO I. 

c. Participam ainda no exercício as seguintes equipas europeias: 

i. Módulo conjunto de resgate, com valências na área Nuclear, Radiológico, Biológico e 
Químico (NRBQ) – Espanha 

ii. Módulo de resposta NRBQ – França  

iii. Módulo de Busca e Salvamento Aquático com Barcos e NRBQ – Bélgica 

iv. Módulo de Purificação de Água e deteção NRBQ – Alemanha  

v. Módulo Médio de Busca e Salvamento em Ambiente Urbano – Croácia  

vi. Navio especializado de combate à poluição do mar da EMSA - EMSA 

vii. Navio especializado de combate à poluição do mar da SASEMAR (Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima) - Espanha 

 

9. FIGURANTES  
 

a. Considerando a dimensão do presente exercício, assim como o nível de complexidade e de 
exigência dos cenários previstos, o papel dos ‘figurantes’ assume uma especial relevância, 
sobretudo como via de conferir o máximo realismo aos cenários. 

b. Competirá à ANEPC coordenar o recrutamento e a participação dos figurantes do 
CASCADE'19, em articulação com os distritos e municípios envolvidos. 

c. Ao nível nacional será identificado um coordenador nacional de figurantes, o qual coordena 
todos os aspetos relevantes com os pontos de contacto distritais e estes com os municípios. 

d. O objetivo da organização é garantir a máxima coordenação possível da presente 
componente, potenciando a participação dos figurantes nos diferentes cenários, respeitando 
sempre as regras de segurança.  

 

10. INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO 
 

a. Gerais 

i. Todas as entidades atuarão como se de situações reais se tratassem, procedendo às ações 
necessárias para a resolução das mesmas, seja com o empenhamento dos meios 
previamente identificados, seja através dos mecanismos de consulta e decisão. 

ii. Em todo o momento serão respeitados os pressupostos da resposta operacional e 
coordenação previstos no quadro do Sistema Integrado de Operações de Proteção e 
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Socorro (SIOPS), do Sistema de Gestão de Operações (SGO) e ainda do Mecanismo, sem 
prejuízo das dependências hierárquicas e funcionais associadas às diversas forças envolvidas.   

iii. O exercício TTX, que incidirá sobre os alertas iniciais, acionamento dos mecanismos 
internos de resposta, montagem dos Postos de Comando Operacionais (PCO) nos três 
níveis territoriais, primeira informação à DG-ECHO sobre a situação operacional em 
Portugal, pedido de assistência e mobilização das equipas europeias, será realizado em 
tempo fictício, devendo, contudo, as respostas a apresentar pautarem-se por critérios 
realistas e objetivos. A SALOC do CNEPC acompanha a presente componente do 
exercício, através do Sistema de Apoio à Decisão Operacional (SADO) e do CECIS, 
respondendo sempre em articulação com os elementos do CNEPC que jogarão o 
exercício. 

iv. O exercício LIVEX será realizado em tempo real, entre as 14h00 de 29MAI e as 14h00 de 
31MAI, com interrupção no período noturno (00h00 – 06h00) para as equipas regionais 
(Açores e Madeira) e europeias. 

v. Com vista a conferir a máxima articulação institucional ao processo de planeamento, serão 
organizadas três conferências de planeamento de nível europeu e que integrarão os 
responsáveis operacionais da ANEPC, das entidades nacionais participantes e ainda das 
equipas e módulos europeus, assim como representantes da CE: 

1. Conferência Inicial de Planeamento, a realizar em Lisboa, em dezembro de 2018; 

2. Conferência Principal de Planeamento, a realizar em Setúbal e Évora, em fevereiro de 2019;  

3. Conferência Final de Planeamento, a realizar em Aveiro, em abril de 2019. 

vi. Associadas a estas reuniões, serão ainda organizadas 4 reuniões do Comité de Gestão 
(Steering Committee) do projeto europeu que enquadra o CASCADE'19. Este Comité 
integra um representante de cada membro do Consórcio e um representante da CE.  

vii. As entidades nacionais participantes, e que assim desejarem, poderão acionar internamente 
Células de Apoio à Resposta (CAR), as quais se deverão articular operacionalmente com 
os seus elementos presentes nas estruturas de coordenação institucional acionadas 
(Centro de Coordenação Operacional Nacional – CCON, Centros de Coordenação 
Operacional Distritais – CCOD e Comissões Municipais de Proteção Civil – CMPC). 

viii. Às operações desenvolvidas no âmbito do CASCADE’19 aplicam-se, por inerência, todas 
as estruturas de direção e coordenação políticas, bem como de coordenação institucional 
e comando operacional. 

ix. A organização operacional do CASCADE'19 é a que consta do ANEXO IV à presente 
DON. 

 

b. Coordenação Institucional 

i. Durante o exercício, serão acionadas as seguintes estruturas de coordenação 
institucional: 

1. Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), a funcionar junto ao 
Posto de Comando Nacional (PCNac). 
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2. Centros de Coordenação Operacionais Distritais (CCOD) de Aveiro, Évora, 
Lisboa e Setúbal. 

3. Comissões Municipais de Proteção Civil (CMPC) dos municípios envolvidos. 

ii. Serão ainda acionados os órgãos de coordenação em matéria de proteção civil, 
nomeadamente: Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC) e Comissões Distritais de 
Proteção Civil (CDPC) nos distritos diretamente envolvidos.  

 

c. Planeamento Operacional 

i. Os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) da ANEPC com participação 
direta neste exercício – Aveiro, Lisboa, Setúbal e Évora – elaboram Planos de Operações 
Distritais (PLANOP DIS). 

ii. Os CDOS desenvolvem uma Ficha específica para cada cenário, anexando as mesmas aos 
respetivos PLANOP. Modelo da Ficha de Cenário no ANEXO II.  

iii. Os municípios diretamente envolvidos elaboram PLANOP Municipais (PLANOP MUN). 

iv. Cada entidade participante elabora o documento interno, conforme procedimentos 
internos e doutrina vigente (Ordem de Operações – ORDOP, ou outros). 

 

d. Empenhamento Operacional para as Equipas Nacionais 

i. As equipas nacionais participantes articulam-se no respetivo nível de intervenção 
expectável: nacional, distrital e/ou municipal. 

ii. Não havendo a pretensão de testar tempos de acionamento ou de rapidez na resposta 
operacional, para cada município envolvido será operacionalizada uma Zona de Concentração 
e Reserva (ZCR), onde as equipas previstas se deverão concentrar na data e hora previamente 
acordada. A saída para os teatros de operações (TO) é feita a partir de cada ZCR, exceto 
quando acordado previamente em contrário. 

 

e. Empenhamento Operacional para as Equipas Europeias  

Os procedimentos associados ao empenhamento das equipas europeias são os que constam 
no ANEXO III. 

 

11. COMANDO E COMUNICAÇÕES 
 

a. Comando 

i. Aplicam-se ao CASCADE'19 as regras e procedimentos que decorrem do SIOPS e SGO, 
configurando o cenário previsto uma situação de Fase VI no que se refere ao SGO. 

ii. O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil (CONEPC) assume a 
coordenação global das operações, sendo coadjuvado por quatro adjuntos – 
planeamento, operações, logística e sistemas. 
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iii. Em cada distrito participante, o respetivo CODIS assume a função de Comandante das 
Operações de Socorro (COS), sendo ativado, em cada distrito, um Posto de Comando 
Distrital (PCDis). 

iv. Em cada município afetado existirá um Posto de Comando Municipal (PCMun) com um 
Comandante de Área (CA) e que reporta ao PCDis. Este CA dispõe de adjuntos para as 
áreas das operações, logística e planeamento e articula-se diretamente com a Autoridade 
Municipal de Proteção Civil.  

v. O CA define os setores correspondentes a cada cenário, nomeando o respetivo 
Comandante de Setor (CS). 

vi. Cada equipa participante, possuidora de uma cadeia própria de comando e coordenação, 
intervém no exercício respeitando aquela que é a sua missão e os objetivos associados 
ao presente exercício, articulando todos os aspetos necessários com a cadeia de 
comando do exercício. 

vii. As estruturas de comando operacional articulam-se, em cada patamar, com os respetivos 
órgãos e estruturas de coordenação (CCON, CDPC, CCOD e CMPC). 

 

b. Comunicações 

i. A organização do Plano de Comunicações (PLACOM) associado ao exercício 
CASCADE'19 será evolutivo, em observância pelos procedimentos operacionais vigentes 
em matéria de organização das comunicações operacionais. 

ii. Não obstante o trabalho de planeamento prévio, visando sobretudo garantir a gestão das 
ocorrências de rotina, a elaboração do PLACOM do CASCADE'19 deverá decorrer de 
forma normal, durante o LIVEX, respeitando os procedimentos operacionais vigentes.  

iii. Serão utilizadas durante o exercício as seguintes redes: 

1. Rede telefónica móvel e fixa 

2. Rede satélite 

3. Rede SIRESP 

4. REPC e ROB 

 

12. PROGRAMA DE OBSERVADORES 
 

a. A ANEPC planeia e acompanha os programas de observadores (PO) associados ao presente 
exercício. 

b. Com vista a incluir nestes programas todas as entidades relevantes, quer ao nível nacional, 
quer internacional, o PO materializa-se nas seguintes vertentes: 

i. Programa de Observadores Nacional – integrando representantes das 
entidades nacionais convidadas; 

ii. Programa de Observadores Europeu – integrando representantes da CE e dos 
países da UE. 
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c. Paralelamente será ainda operacionalizado um programa de observação para altas entidades 
nacionais e europeias.  

 

13. ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
 

a. Todas as despesas respeitantes à sustentação das forças em operação serão da 
responsabilidade da ANEPC, nomeadamente alimentação e combustível. 

b. Despesas indiretas relacionadas com a participação de cada entidade deverão ser assumidas 
pelas próprias. 

c. As entidades e instituições participantes são responsáveis pelos seguros de acidentes dos seus 
elementos envolvidos no exercício. 

d. A ANEPC efetuará seguro para a globalidade do seu pessoal envolvido e para os figurantes. 

e. Todo o planeamento e execução logística das equipas europeias e regionais, durante o 
período de empenhamento operacional, é da responsabilidade da ANEPC. 

f. Todos os veículos operacionais participantes nos cenários devem apresentar-se nos TO 
devidamente abastecidos. 

 

14. SEGURANÇA 
 

a. O presente exercício será de imediato cancelado, no seu todo ou em parte, pelo CONEPC, 
desde que seja considerado não estarem reunidas as condições de segurança necessárias ou 
quando acontecer um acidente real, devendo a comunicação a emitir ser “ABORT – ABORT 
– ABORT”. 

b. Sempre que, no decurso do exercício, surja uma situação real que carece de tratamento 
específico, todas as comunicações associadas à mesma deverão ser precedidas da indicação 
“NO PLAY – NO PLAY – NO PLAY”. 

c. Em cada cenário estará presente um Oficial de Segurança, o qual reporta diretamente ao 
responsável máximo por cada TO. 

d. Todos os veículos operacionais associados ao exercício, enquanto em trânsito e nos TO, 
assinalam devidamente a marcha com recurso às luzes de emergência. 

e. Sinais sonoros apenas deverão ser usados em caso de emergência real.  

f. Cada entidade participante no exercício é responsável pelas condições de segurança relativas 
ao seu pessoal e equipamento.  

g. Nos diferentes cenários onde se encontrem a decorrer operações de proteção e socorro, 
não poderão realizar-se sobrevoos de drones, salvo se o COS autorizar expressamente o voo, 
devendo em tais casos, de acordo com o Regulamento nº 1093/2016 da ANAC, ser 
assegurado o cumprimento das regras da ANAC, nomeadamente as respeitantes às alturas 
máximas de voo permitidas para estas aeronaves remotamente tripuladas, sendo assegurado 
que, simultaneamente, não se encontra a sobrevoar a zona de sinistro nenhuma aeronave 
tripulada. Nestas situações:  
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i. O COS deverá informar, de imediato, o CDOS com jurisdição da ocorrência, 
sempre que nos teatros de operações se verifique a presença não autorizada 
de drones, devendo o CDOS articular toda esta operação com o respetivo 
PCDis; 

ii. O CDOS deverá então informar de imediato a SALOC do CNEPC, a qual 
deverá contactar o Centro de Controlo Aéreo Militar de Lisboa (ACC Mil 
Lisboa) que, por sua vez, indicará o contacto do órgão de controlo de tráfego 
aéreo competente para a resolução da situação ou o procedimento adequado 
a tomar. O CDOS deverá igualmente contactar a força de segurança com 
jurisdição na área. A SALOC CNEPC articula toda a operação com o PCNac; 

iii. O CDOS deverá lançar e registar na Fita do Tempo da ocorrência, os drones 
autorizados pelo COS. 

h. Em cada TO, existirão 8 funções absolutamente críticas que, por motivos de coordenação e 
de segurança, estarão sempre bem visíveis e identificados com coletes próprios: 

i. Controlo do Exercício (EXCON) – VERMELHO 

ii. Oficiais de Segurança – LARANJA 

iii. Gestores de Cenários – VERDE ESCURO  

iv. Relações Públicas e Comunicação – AZUL CLARO 

v. Observadores – CINZENTO  

vi. Avaliadores – AZUL ESCURO  

vii. Comunicação Social – VERDE CLARO 

viii. Staff CASCADE'19 – PRETOS  

 

15. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
 

a. Informação Operacional 

i. A informação operacional resulta do tratamento de todos os dados pertinentes e 
disponíveis, relacionados com a operação em causa e que permitem conhecer a 
globalidade da situação em matéria de resposta.  

ii. A gestão da informação operacional no presente exercício far-se-á em função da 
organização operacional definida, respeitando os procedimentos que decorrem do SIOPS 
e do SGO, transitando de cada um dos PCO municipais, para os Postos de Comando de 
nível distrital (PCDis) e destes para o PCO Nacional (PCNac). 

 

b. Informação ao Público e Comunicação Social 

i. A ANEPC, através da DCS, desenvolverá as ações de informação pública para dar a 
conhecer ao público em geral a realização do exercício, destacando as capacidades e 
valências nacionais e europeias participantes.  
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ii. Cada entidade participante desenvolve as ações que considerem pertinentes com vista a 
destacar a sua participação no exercício.  

iii. O CASCADE'19 deverá ser aproveitado como motivo para a disseminação de mensagens 
de sensibilização para a população em geral, destacando e reforçando o papel de cada um 
de nós na nossa própria autoproteção, a necessidade de observância pelas regras e 
informações veiculadas pelas autoridades competentes e ainda a importância da 
preparação pessoal. 

iv. Apenas prestarão declarações aos Órgãos de Comunicação Social (OCS) os elementos 
que para o efeito forem previamente indicados. 

v. No PCNac, PCDis, PCMun e PCO existirão oficiais de relações públicas (OFRP), 
responsáveis por estabelecer a relação estratégica com os OCS, sempre de forma 
articulada. 

vi. Cada município desenvolve a sua política de informação pública, de forma articulada com 
a ANEPC, via CDOS. 

 

16. RELATÓRIOS 
 

a. Cada entidade participante no CASCADE'19 elabora, no prazo máximo de 10 dias úteis, a 
partir do ENDEX, um Relatório Setorial (RELSEC). 

b. A ANEPC elabora o Relatório Final do Exercício (RFEX) até 30SET19. 

c. A ANEPC será ainda responsável pela elaboração de um Relatório para a CE, conforme 
previsto nos termos do Projeto aprovado.  

d. No ANEXO V constam os modelos a observar para a elaboração dos RELSEC e do RFEX. 

 

Carnaxide, 12 de abril, 2019 

 

O Presidente da ANEPC 

 

Carlos Mourato Nunes
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LISTA DE ACRÓNIMOS  

 

ALTICE ALTICE 
ANEPC Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
APA Agência Portuguesa do Ambiente
APA-S.A. Administração do Porto de Aveiro, S.A.
APC Agente de Proteção Civil
APSS Administração dos Porto de Setúbal e Sesimbra, S.A.
BoO Base de Operações
CA Comandante de Área
CAR 
CB 

Célula de Apoio à Resposta
Corpo de Bombeiros 

CBS Companhia de Sapadores Bombeiros
CCO 
CCON 
CCOD 
CCOM 
CDOS 

Centros de Coordenação Operacional 
Centro de Coordenação Operacional Nacional 
Centros de Coordenação Operacional Distritais 
Centros de Coordenação Operacional Municipal 
Comando Distrital de Operações de Socorro 

CE Comissão Europeia
CECIS Common Emergency Communication and Information System 
CEGAI Centro de Gestão da Assistência Internacional
CI Coordenador Internacional
CNE 
COS 

Corpo Nacional de Escuteiros
Comandante das Operações de Socorro 

CNE Corpo Nacional de Escutas
CNEPC Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil
CODIS Comandante Operacional Distrital 
CONEPC Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil 
CPA Capitania do Porto de Aveiro
CPS Capitania do Porto de Setúbal
CS Comandante de Setor
CVP 
DGAM 
DGAV 

Cruz Vermelha Portuguesa
Direção-Geral da Autoridade Marítima  
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

CVP Cruz Vermelha Portuguesa
DCPM Direção de Combate à Poluição do Mar
DGAM Direção-Geral da Autoridade Marítima
DGAV Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
DGECHO Direção Geral da CE para as Operações de Proteção Civil e Ajuda Humanitária
DGS Direção-Geral da Saúde
DIREX Direção do Exercício 
EC Entidade Cooperante
ECO-OIL ECO-OIL, Tratamento de Águas Contaminadas, S.A.
EDP Energias de Portugal
EMSA European Maritime Safety Agency
ENB Escola Nacional de Bombeiros
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ENDEX Fim do Exercício 
EQAV Equipa de Avaliadores
EQINJ Equipa de Injetores
ERCC Emergency Response Coordination Center
EUCPT Equipa de Proteção Civil da União Europeia 
EXE Exército 
FFAA Forças Armadas 
FEPC Força Especial de Proteção Civil
FID First Impressions Debriefing
GEC 
GNR 

Gabinete de Emergência Consular
Guarda Nacional Republicana 

HNS 
INEM 

Host Nation Support
Instituto Nacional de Emergência Médica  

INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 
IP Infraestruturas de Portugal
IPMA 
IPST 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
Instituto Português do Sangue e da Transplantação 

IPMA Instituto Português do Mar e Atmosfera
IRN Instituto dos Registos e Notariado
ISEPC Inspeção dos Serviços de Emergência e Proteção Civil
ISS Instituto da Segurança Social
LIVEX 
MP 

Live Exercise 
Ministério Público 

MAR Marinha  
OCS 
OFAC 

Órgãos de Comunicação Social
Oficial de Acompanhamento 

OFLIG Oficial de Ligação 
OFRP 
ORDOP 

Oficiais de Relações Públicas
Ordem de Operações  

PCDIS Posto de Comando Distrital
PCMUN Posto de Comando Municipal
PCNAC Posto de Comando Nacional
PCO Posto de Comando Operacional
PJ Polícia Judiciária 
PLACOM 
PLANOP 

Plano de Comunicações
Plano de Operações 

PoE Ponto de Entrada 
PSP Polícia de Segurança Pública
PSP Polícia de Segurança Pública
RDC Centro de Registo de Chegadas e Partidas
REBONAVE Rebonave, Reboques e Assistência Naval, S.A.
RELSEC Relatório Setorial
REN Redes Energéticas Nacionais 
REPC Rede Estratégica de Proteção Civil
RFEX Relatório Final do Exercício
ROB Rede Operacional dos Bombeiros
RSB Regimento de Sapadores Bombeiros
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SADO 
SALOC 
SG 
SGO 

Sistema de Apoio à Decisão Operacional 
Sala de Operações 
Steering Committee / Comité de Gestão 
Sistema de Gestão de Operações 

SASEMAR Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Espanha
SEF Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
SIOPS Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro
SIRESP Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal 
SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil
SRPCBA 
SRPCM 
STARTEX 

Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores  
Serviço Regional de Proteção Civil de Madeira  
Início do Exercício 

SVITZER SVITZER Portugal, Transportes Marítimos, S.A.
TANQUISADO Tanquisado – Terminais Marítimos
TN Território Nacional
TO Teatro de Operações
TTX 
UE 
ZCR 

Table Top Exercise
União Europeia 
Zona de Concentração e Reserva 
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ANEXO I 

MISSÕES ESPECÍFICAS DAS FORÇAS E SERVIÇOS NACIONAIS PARTICIPANTES  

 

1. ALTICE 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

2. Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 

a. Planeia, organiza e conduz o exercício; 

b. Articula todos os aspetos relevantes, através das diferentes unidades orgânicas, com 
todas as entidades externas participantes, nacionais e europeias; 

c. Garante uma articulação permanente com a CE; 

d. Articula as ações de planeamento com os CDOS direta e indiretamente envolvidos no 
exercício; 

e. Desenvolve os cenários para o exercício, em parceria com as demais entidades 
envolvidas, em especial o IPMA; 

f. Operacionaliza, com apoio de entidades externas, a Direção do Exercício (DIREX), o 
Controlo do Exercício (EXCON), a Equipa de Injetores (EQINJ) e a Equipa de Avaliação 
(EQAV); 

g. Coordena todos os aspetos relacionados com o recrutamento e integração dos 
figurantes para os diferentes cenários;  

h. Planeia e desenvolve o esquema de sustentação logística associado ao exercício e 

i. Coordena e assegura um acompanhamento constante de todas as atividades relativas 
aos participantes dos países envolvidos e da União Europeia. 

 

3. Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma Célula de Apoio à Resposta (CAR) para articulação de toda a sua 
participação no exercício.  

 

4. Administração do Porto de Aveiro, S.A. (APA-S.A.) 

a. Apoia o Capitão de Porto na vertente de resposta ao incidente no solicitado; 

b. Garante as ações de resposta ao incidente na sua área de jurisdição; 
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c. Operacionaliza o plano de contingência na vertente portuária; 

d. Disponibiliza recursos materiais, humanos e outros na vertente de resposta ao incidente 
nas seguintes vertentes: segurança, emergência médica na sua área de jurisdição, 
logística de operações, gestão dos órgãos de comunicação social, fornecimento de 
meios navais na componente de resposta no interior do porto e logística de apoio aos 
meios navais com intervenção no offshore. 

 

5. Administração do Porto de Aveiro, S.A. (APA-S.A.) 

a. Apoia o Capitão de Porto (COS) na vertente de resposta ao incidente no solicitado; 

b. Garante as ações de resposta ao incidente na sua área de jurisdição; 

c. Operacionaliza o plano de contingência na vertente portuária; 

d. Disponibiliza recursos materiais, humanos e outros na vertente de resposta ao incidente 
nas seguintes vertentes: segurança, emergência médica na sua área de jurisdição, 
logística de operações, gestão dos órgãos de comunicação social, fornecimento de 
meios navais na componente de resposta no interior do porto e logística de apoio aos 
meios navais com intervenção no offshore. 

 

6. BRISA  

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

7. Capitania do Porto de Aveiro (CPA)  

a. O Capitão do Porto de Aveiro garante a coordenação na componente operacional no 
terreno, assumindo o papel de Comandante Operacional de Socorro (COS); 

b. Agiliza junto das entidades com obrigação de resposta na sua componente funcional, a 
agilização e operacionalização dos procedimentos e ações a tomar; 

c. Garante a tomada de ação por via dos meios ao seu dispor, de forma a salvaguardar a 
segurança e resposta nas seguintes vertentes/componentes: 

i. Salvamento; 
ii. Saúde pública; 
iii. Pescas; 
iv. Segurança; 
v. Ambiente; 
vi. Financeira; 
vii. Legal; 
viii. OCS. 
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8. Capitania do Porto de Setúbal (CPS)  

a. O Capitão do Porto de Setúbal garante a coordenação na componente operacional no 
terreno, assumindo o papel de Comandante Operacional de Socorro (COS); 

b. Agiliza junto das entidades com obrigação de resposta na sua componente funcional, a 
agilização e operacionalização dos procedimentos e ações a tomar; 

c. Garante a tomada de ação por via dos meios ao seu dispor, de forma a salvaguardar a 
segurança e resposta nas seguintes vertentes/componentes: 

i. Salvamento; 
ii. Saúde pública; 
iii. Pescas; 
iv. Segurança; 
v. Ambiente; 
vi. Financeira; 
vii. Legal; 
viii. OCS. 

 

9. Corpos de Bombeiros  

a. Planeiam a sua intervenção nos cenários previsto, em articulação com os respetivos 
SMPC e CDOS; 

b. Apoiam na ANEPC na operacionalização das estruturas de apoio ao exercício 
previamente identificadas; 

c. Operacionalizam, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos. 

 

10. Corpo Nacional de Escuteiros (CNE) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação. 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício.  

 

11. Comboios de Portugal, EPE (CP) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos com 
meios ferroviários (comboio/composição e tripulação); 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação. 

 

12. Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 
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c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício.  

 

13. Departamento Marítimo do Centro (DMC) 

a. Coordena a resposta das ações na vertente de resposta ao incidente; 

b. Disponibiliza recursos materiais e humanos do seu Departamento, nomeadamente: 

i. Brigada de Intervenção Rápida de Poluição - BIRPOL; 
ii. Material de combate à poluição; 
iii. Embarcações. 

 
14. Departamento Marítimo do Norte (DMN) 

a. Coordena a resposta das ações na vertente de resposta ao incidente; 

b. Disponibiliza recursos materiais e humanos do seu Departamento, nomeadamente: 

i. Brigada de Intervenção Rápida de Poluição - BIRPOL; 
ii. Material de combate à poluição da Base Logística do Norte; 
iii. Embarcações. 

 

15. Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Articula com eventuais organizações não-governamentais que atuam na área da 
proteção animal, informando a ANEPC a todo o momento; 

d. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício.  

 

16. Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) 

a. Integram o consórcio da gestão do CASCADE'19; 

b. Colaboram no planeamento do exercício, na componente da poluição marítima; 

c. Desenvolvem os cenários relacionados com a poluição marítima; 

d. Articulam com outras entidades os aspetos que relevam em exclusivo para os cenários 
de poluição marítima, nomeadamente com a European Maratime Safety Agency (EMSA).  

 

17. Direção-Geral da Saúde (DGS) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício.  
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18. Direção de Combate à Poluição do Mar (DCPM) 

a. Integram o consórcio da gestão do CASCADE'19; 

b. Colaboram no planeamento do exercício, na componente da poluição marítima; 

c. Desenvolvem os cenários relacionados com a poluição marítima; 

d. Articulam com outras entidades os aspetos que relevam em exclusivo para os cenários 
de poluição marítima, nomeadamente com a European Maratime Safety Agency (EMSA); 

e. Organiza e realiza ações de formação; 

f. Integra o exercício inserido na componente de resposta nacional; 

g. Disponibiliza recursos materiais e humanos de forma a garantir a componente de 
resposta; 

h. Apoia os Capitães de Porto na coordenação de meios na vertente de resposta ao 
incidente. 

 

19. ECO-OIL, Tratamento de Águas Contaminadas, S.A. 
 

a. Apoia o Capitão de Porto (COS) na vertente de resposta ao incidente no solicitado; 

b. Garante as ações de resposta ao incidente na sua área de jurisdição; 

c. Operacionaliza o plano de contingência na vertente portuária; 

d. Disponibiliza recursos materiais, humanos e outros na vertente de resposta ao incidente 
nas seguintes vertentes: segurança, emergência médica na sua área de jurisdição, 
logística de operações, gestão dos órgãos de comunicação social, fornecimento de 
meios navais na componente de resposta no interior do porto e logística de apoio aos 
meios navais com intervenção no offshore. 

 

20. European Maritime Safety Agency (EMSA) 
 

a. Integram o exercício inseridos na componente de resposta internacional (Stand by vessel 
EMSA); 

b. Formalização do pedido de apoio internacional à EMSA por email e CECIS na requisição 
e apoio dos O/T “ Bahia Tres”; 

c. Agilizados os procedimentos de verificação contratuais entre a EMSA a DGAM-DCPM 
- Email e CECIS disponibilidade no fornecimento ao apoio solicitado;  

d. Apoiam o Capitão de Porto (COS) na vertente de resposta ao incidente no solicitado; 

e. Integram as ações de resposta ao incidente no Offshore; 

f. Disponibilizam recursos materiais e humanos de forma a garantir a componente de 
resposta na sua vertente ao exercício. 

21. Embaixadas da Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos da América, Espanha, 
França, Roménia e Reino Unido 

a. Integram a Célula de Acompanhamento, operacionalizada ao nível do GEC/MNE; 



 
DIRETIVA OPERACIONAL NACIONAL – EXERCÍCIO CASCADE’19 

 
 
 

 
28 

b. Respondem às ocorrências que lhes forem apresentadas, informando sobre as medidas 
de resposta a desenvolver. 

 

22. Energias de Portugal (EDP) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício.  

 

23. Escola Nacional de Bombeiros (ENB) 

a. Apoia a ANEPC no processo de planeamento do exercício na componente da avaliação; 

b. Integra as EQAV. 

 

24. Forças Armadas (FFAA) 

a. Apoiam a ANEPC no processo de planeamento do exercício na componente da 
sustentação logística, nomeadamente na operacionalização das duas BoO para as 
equipas europeias e regionais; 

b. Operacionalizam, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

c. Designam um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde 
estiver prevista a sua participação; 

d. Operacionalizam uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício.  

 

25. Força Especial de Proteção Civil (FEPC) 

a. Integram a equipa de planeamento da ANEPC; 

b. Designam os elementos necessários à função de Oficial de Acompanhamento às equipas 
europeias e regionais; 

c. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

d. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação. 

 

26. Gabinete de Emergência Consular (GEC) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício, 
integrando representantes das Embaixadas que tenham manifestado vontade de jogar o 
exercício;  
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d. Para efeitos de proximidade, e considerando que a ação de apoio consular assume 
pertinência específica neste exercício, a CAR poderá ficar integrada no Posto de 
Comando Nacional (PCNac). 

 

27. Guarda Nacional Republicana (GNR) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

28. Infraestruturas de Portugal (IP) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

29. Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

30. Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 

a. Apoia a ANEPC, na Fase de Planeamento, na construção dos cenários previstos – 
condições meteorológicas adversas, sismo afetando os distritos de Lisboa, Setúbal e 
Évora e alerta de tsunami para o município de Cascais; 

b. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

c. Designa um Oficial de Ligação para o CCON. 

 

31. Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPTS) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 
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32. Instituto dos Registos e Notariado (IRN) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação. 

 

33. Instituto da Segurança Social (ISS) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

34. MEDWAY – Operador Ferroviário e Logístico de Mercadorias, S.A. 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

35. Marinha (MAR)  

a. Integra o exercício inserido na componente de resposta nacional; 

b. Apoia os Capitães de Porto (COS) no solicitado; 

c. Integra as ações de simulação de colocação de poluente; 

d. Integra o combate ao incidente de poluição no Offshore com duas unidades navais; 

e. Disponibiliza recursos materiais e humanos de forma a garantir a componente de 
resposta na sua vertente ao exercício. 

 

36. Ministério Público (MP) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

37. Polícia Judiciária (PJ) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 
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38. Polícia de Segurança Pública (PSP) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

39. Rebonave, Reboques e Assistência Naval, S.A. 

a. Integra o exercício inserido na componente de resposta nacional; 

b. Apoia o Capitão de Porto (COS) na vertente de resposta ao incidente no solicitado; 

c. Integra as ações de resposta ao incidente com meio naval (Rebocador) no Rio; 

d. Disponibiliza recursos materiais e humanos de forma a garantir a componente de 
resposta na sua vertente ao exercício.  

 

40. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 

a. Integra o exercício inserido na componente de resposta internacional; 

b. Apoia o Capitão de Porto (COS) na vertente de resposta ao incidente no solicitado; 

c. Integra as ações de resposta ao incidente no Offshore; 

d. Disponibiliza recursos materiais, humanos e orgânicos do navio de forma a garantir a 
componente de resposta ao incidente.   

 

41. Redes Energéticas Nacionais (REN) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

42. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Designa um Oficial de Ligação para o CCON e para os CCOD dos distritos onde estiver 
prevista a sua participação; 

c. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 

43. Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) 

a. Integram, em articulação com os CDOS, todo o processo de planeamento do exercício; 

b. Apoiam os CDOS na construção dos cenários previstos;  

c. Operacionalizam, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 
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d. Acionam, nos casos previstos, as estruturas municipais necessárias à condução do 
exercício. 

 

44. Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Acionam os meios previamente acordados. 

 

45. Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPCM) 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Acionam os meios previamente acordados. 

 

46. SVITZER Portugal, Transportes Marítimos S.A. 

a. Integra o exercício inserido na componente de resposta nacional; 

b. Apoia o Capitão de Porto (COS) na vertente de resposta ao incidente no solicitado; 

c. Integra as ações de resposta ao incidente com meio naval (Rebocador) no Rio; 

d. Disponibiliza recursos materiais e humanos de forma a garantir a componente de 
resposta na sua vertente ao exercício.   

 

47. TAKARGO – Transporte Ferroviário de Mercadorias, S.A. 
 

a. Operacionaliza, interna e externamente, a sua participação nos cenários previstos; 

b. Operacionaliza uma CAR para articulação de toda a sua participação no exercício. 

 
48. Tanquisado – Terminais Marítimos (TANQUISADO) 

 

a. Apoia o Capitão de Porto (COS) na vertente de resposta ao incidente no solicitado; 

b. Garante as ações de resposta ao incidente na sua área de jurisdição; 

c. Operacionaliza o plano de contingência na vertente portuária; 

d. Disponibiliza recursos materiais, humanos e outros na vertente de resposta ao incidente 
nas seguintes vertentes: segurança, emergência médica na sua área de jurisdição, 
logística de operações, gestão dos órgãos de comunicação social, fornecimento de 
meios navais na componente de resposta no interior do porto e logística de apoio aos 
meios navais com intervenção no offshore. 
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ANEXO II 

MODELO DE FICHAS DE CENÁRIO  
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ANEXO III 

PROCEDIMENTOS ASSOCIADOS AO EMPENHAMENTO OPERACIONAL DAS 
EQUIPAS EUROPEIAS 

 

O presente Anexo apresenta aqueles que são os procedimentos que irão orientar a chegada, o 
acolhimento e a integração operacional das equipas europeias que participam no CASCADE'19. 

 

1. Bases de Operações 
 
As diferentes equipas europeias participantes neste exercício, após entrada em território 
nacional (TN), seja por via aérea, seja terrestre, ficarão localizadas em duas Bases de Operações 
(BoO), a partir das quais será feito o seu empenhamento operacional – BoO1 – Ovar 
(Aeródromo de Manobra n.º1 da FAP – Base Maceda) e BoO2 – Vendas Novas (Regimento de 
Artilharia 5).  

 
2. Entrada em Território Nacional 

 
a. A entrada em TN destas equipas será feita através de duas tipologias de pontos de 

entrada (PoE): terrestres e aéreos. Neste sentido, estão identificadas as seguintes 
possibilidades: fronteiras de Elvas e Vilar Formoso, Aeroporto de Lisboa e Aeroporto 
do Porto. 

b. Em cada PoE será operacionalizado um Centro de Registo de Chegadas e Partidas 
(RDC), operacionalizados pela ANEPC e que terá como missão: 

i. Registar todas as equipas 
ii. Garantir o briefing de chegada 
iii. Atribuição do Oficial de Acompanhamento (OFAC) 
iv. Aferir se existem constrangimentos ao nível de vistos e/ou alfândegas e ainda 

questões veterinárias 
v. Atribuição de transporte para a BoO, caso seja necessário 
vi. Identificar outros eventuais constrangimentos 
vii. Informar superiormente, através do Coordenador Internacional (CI), sobre os 

percursos que as equipas irão percorrer até à BoO  
 

c. Os RDC são guarnecidos por elementos da ANEPC, previamente designados e 
formados para o efeito, assumindo um a função de Coordenador, reportando ao CI. 

d. Após registo inicial, será atribuído a cada equipa um Oficial de Acompanhamento 
(OFAC) da ANEPC, elemento que acompanhará a equipa durante toda a permanência 
em TN. 

 
3. Centros de Centro de Gestão de Assistência Internacional (CEGAI) 

 
a. Em cada BoO é operacionalizado um CEGAI. 
b. O CEGAI é local de reunião de toda a informação relativamente à atuação das equipas 

internacionais e de coordenação das intervenções e é coordenado por um elemento 
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designado pela ANEPC, coadjuvado pelos elementos que se vierem a revelar 
necessários.  

c. O CEGAI garante o apoio em comunicações e secretariado a esta estrutura, e integra 
os Oficiais de Ligação (OFLIG) de cada uma das equipas internacionais e OFAC. 

d. Em cada CEGAI será ainda operacionalizado um posto de primeiros socorros, com o 
apoio dos APC locais e um posto de abastecimento de combustível. 

 
4. Todos os formulários para os registos associados a estes movimentos serão em tempo útil 

fornecidos aos respetivos utilizadores. 
 

5. As equipas europeias são acionadas através do CI e a pedido do CNEPC, sendo que ao nível do 
TO se articulam sempre com o respetivo Comandante das Operações de Socorro (COS). 
 

6. Esquema gráfico dos procedimentos antes referidos: 
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ANEXO IV 

ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL  

 

a) Geral 
 

 

b) Posto de Comando Nacional  
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c) Centro de Coordenação Operacional Nacional 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

d) Fluxograma Operacional 
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ANEXO V 

MODELOS DE RELATÓRIOS 

 

Relatórios Setoriais 

1. Enquadramento 
2. Ações Desenvolvidas pela Entidade 
3. Pontos Fortes 
4. Pontos de Melhoria 
5. Conclusões  
6. Propostas 

 

 

Relatório Final 

1. Enquadramento 
2. Âmbito do Exercício  
3. Níveis de Alcance dos Objetivos  
4. Pontos Fortes 
5. Pontos de Melhoria 
6. Conclusões  
7. Propostas 

 




