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1. 1. Formação para Voluntários da Proteção Civil
1.1 O PROJETO
O CiProVoT tem como objetivo desenvolver
um módulo de formação transnacional para
voluntários da Proteção Civil (combinação
entre educação entre pares e formação
ministrada por formadores profissionais
externos).
O desenvolvimento da prevenção de
catástrofes e da consciencialização em
Proteção Civil está intimamente ligado
à capacidade de aprender através das
experiências quotidianas, assim como de
utilizar as tarefas diárias em situações de
não-catástrofe, não só para gerar uma ampla
sensibilização, mas também para criar redes
de cooperação com partes interessadas e
o público em geral, sobre gestão de risco,
prevenção e prontidão para lidar com
catástrofes.
O desenvolvimento de palestras de formação,
no âmbito do projeto, destinadas a formadores
de Voluntários da Proteção Civil, motivá-los-á
na adoção de novas orientações na formação
para o Voluntariado em Proteção Civil.
Do mesmo modo, o CiProVoT visa divulgar
a cultura de Proteção Civil através da
implementação de cursos de formação
online e transnacionais, com a participação
de voluntários de diferentes países, o que
exigirá o desenvolvimento de uma formação
homogénea e a capacidade de comunicar e de
agir ultrapassando barreiras territoriais. Será,
igualmente, desenvolvido um módulo de
formação transnacional e um MOOC (Curso
Online Aberto e Massivo) para voluntários da
Proteção Civil, estudantes e diplomados do
curso de Proteção Civil, Engenharia, Geologia
e Arquitetura, interessados na área de gestão
e prevenção de catástrofes naturais.

Durante os 2 anos de duração do projeto,
serão alcançados os seguintes resultados:
• Criação de um eBook que englobará
a investigação científica documental,
boas práticas e ferramentas educativas
inovadoras para voluntários da Proteção
Civil;
• Desenvolvimento de uma metodologia
de formação comparativa, para abordar
o conhecimento e as competências
fundamentais dos voluntários da
Proteção Civil;
• Seleção de um grupo Europeu de
voluntários da Proteção Civil;
• Criação e validação do MOOC (Curso
Online Aberto e Massivo) para formação
de voluntários da Proteção Civil;
• Implementação de duas mobilidades
transnacionais mistas para Voluntários
da Proteção Civil na Grécia e em Itália;
• Organização de workshops nacionais e
eventos transnancionais.
A reunião inicial do projeto CiProVoT foi
realizada nos dias 27 e 28 de março de
2018, organizada pelo coordenador do
projeto Associazione Centro Studi “Città di
Foligno”, em Foligno, na Itália. Esta reunião
juntou todos os parceiros do projeto.
Posteriormente, uma metodologia de
formação foi definida, desenvolvida e
testada durante a primeira mobilidade de
formação em Patras, na Grécia, em julho
de 2018.

2. Mecanismo Comunitário no domínio da Proteção
Civil: história e atuação
2.1 INTRODUÇÃO

têm como propósito substituir os sistemas
nacionais, uma vez que a responsabilidade de
resposta perante os efeitos imediatos de uma
catástrofe é, primeiramente, do país onde o
evento ocorreu. Com efeito, todas as iniciativas
da União Europeia baseiam-se no princípio de
subsidiaridade e as medidas de intervenção
devem sempre ser realizadas mediante a
solicitação e em coordenação com o país
afetado. Qualquer país (dentro e fora da União
Europeia) cuja capacidade seja insuficiente
para dar resposta a uma catástrofe, poderá
solicitar assistência à Europa por intermédio
do Mecanismo Comunitário no domínio da
Proteção Civil, através do qual a União Europeia
comprometeu-se a fornecer respostas
eficazes e em tempo útil para garantir a
assistência adequada às populações afetadas.
Os cidadãos da União Europeia apoiam o
reforço adicional concedido pelo Mecanismo
Comunitário no domínio da Proteção Civil.
No último relatório do Eurobarómetro
sobre Proteção Civil, relativo a 24 Estados
Membros da União Europeia, verificou-se que
a maioria dos participantes não concordava

A contribuição Europeia na área da Proteção
Civil surgiu após uma série de lastimáveis
catástrofes naturais que ocorreram nos
países membros e candidatos à União
Europeia no final da década de 90. Após estes
eventos, a Comissão Europeia compreendeu
a necessidade de adotar medidas comuns,
com o objetivo de existir uma maior
coordenação das medidas de Proteção
Civil em situação de catástrofe. A hipótese
formulada baseou-se no estabelecimento
de um mecanismo que permitiria aos
Estados Membros a partilha de recursos em
Proteção Civil, a nível Europeu: o Mecanismo
Comunitário no domínio da Proteção Civil.
Quando uma catástrofe, natural ou
antrópica, afeta um país, todos os minutos
são essenciais para salvar vidas. Uma
resposta imediata, pré-programada e
coordenada torna-se fundamental. As
estratégias atuais da União Europeia para
a cooperação na área da Proteção Civil não
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que o seu país possuísse meios suficientes Saliente-se que o Mecanismo Comunitário
para dar resposta, autonomamente, no domínio da Proteção Civil mantém-se em
a catástrofes de grandes dimensões1. aberto à participação de países terceiros e
de organizações internacionais, em qualquer
Atualmente, o Mecanismo Comunitário circunstância A assistência financeira
no domínio da Proteção Civil promove pode ser estendida a países terceiros que
a solidariedade entre Estados Membros, tenham assinado contratos de cooperação
através da cooperação e da coordenação de administrativa.
atividades, sem prejuízo da responsabilidade
primária dos Estados Membros de 2.2 ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO
protegerem de catástrofes os indivíduos,
o meio envolvemente e o património O Mecanismo Comunitário destinado a
nos seus territórios, e de providenciarem facilitar uma cooperação reforçada no quadro
os respetivos e necessários recursos e das intervenções de socorro da Proteção Civil,
sistemas de gestão de catástrofes, com o estabelecido pelo Conselho Europeu, a 23 de
objetivo de responderem adequadamente outubro de 2001 (Decisão 2001/792/CE), e
às emergências, cujas consequências administrado pela Direção-Geral da Ajuda
poderão ser razoavelmente previstas, e Humanitária e da Proteção Civil da Comissão
para as quais deverão estar preparados. Europeia (DG-ECHO), é um instrumento que
De momento, o Mecanismo Comunitário tem por objetivos a melhoria da cooperação
no domínio da Proteção Civil conta com a comunitária e a promoção da colaboração em
participação de 34 Estados:
intervenções de Proteção Civil, em situações
• 28 Estados Membros da União Europeia; de emergência que imponham ações de
• 5 Estados candidatos à União Europeia: resposta rápidas. O Mecanismo é ativado
República da Macedónia, Montenegro, mediante situações de crise e de emergência,
que ocorram dentro ou fora do território
Sérvia, Islândia, Turquia;
• 1 Estado pertencente ao Espaço Económico da União Europeia, através da partilha de
recursos de todos os Estados Membros,
Europeu: Noruega.
com o intuito de darem resposta de modo
imediato e eficaz a emergências.
Em janeiro de 2006, a Comissão Europeia
propôs a revisão do Mecanismo com base
na experiência adquirida, com o intuito de
fornecer uma base legal adequada para ações
futuras. Igualmente, a Decisão do Conselho
2007/162/CE, Euratom (“Decisão CPFI”)
permitiu o financiamento de atividades que
visavam uma previsão, prontidão e medidas
de resposta mais eficazes, em particular
aquelas realizadas através da cooperação
entre Estados Membros e inseridas no
Mecanismo.

Figura 1: Mecanismo Comunitário no domínio da
Proteção Civil
1 Report 454, Civil Protection: http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sp454_report_final_may_2017.pdf
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O Mecanismo foi, posteriomente, modificado
com a Decisão do Conselho 2007/779/CE,
Euratom, a 8 de novembro de 2007 (“Decisão
que fundou o Mecanismo”), estabelecendose o “Mecanismo Comunitário no domínio
da Proteção Civil”, que tem como objetivo
fazer face ao aumento da frequência e
da severidade de catástrofes naturais e
antrópicas.

no sistema de cooperação em Proteção Civil,
e prevê um fortalecimento das políticas
de gestão de catástrofes, em todas as suas
etapas: prevenção, planeamento e assistência
(criação da Capacidade Europeia de Resposta
de Emergência - CERE); auxílio a países
participantes; e preparação para catástrofes
(criação do Centro de Coordenação e Resposta
a Emergências - CCRE).

O Tratado de Lisboa, com entrada em vigor
desde 1 de dezembro de 2009, introduziu
uma base legal para a ajuda humanitária
da União Europeia e para as políticas de
Proteção Civil. Previamente à sua entrada
em vigor, as ações e a legislação da União
Europeia sobre Proteção Civil baseavam-se
na claúsula abrangente inserida no Artigo
308 do Tratado da Comissão Europeia,
que permitia ao Conselho Europeu agir
unanimamente, em caso de necessidade
de atingir um objetivo do Tratado, em áreas
onde o mesmo não fornecia outra base legal.
Com a introdução, através do Tratado de
Lisboa, do novo Artigo 196 para a Proteção
Civil, o tratado anterior foi formalmente
reconhecido como uma norma distinta.

Recentemente, em novembro de 2017,
o Parlamento Europeu adotou uma nova
proposta (2017/0309), que retificou a Decisão
nº 1313/2013/EU relativa ao Mecanismo
de Proteção Civil da União Europeia. Esta
proposta tem, especificamente, como objetivo
introduzir algumas alterações específicas
relativas ao Mecanismo de Proteção Civil da
União Europeia (“Mecanismo da União”),
através do qual a União Europeia apoia,
coordena e complementa a ação dos Estados
Membros na área da Proteção Civil, com o
intuito de prevenir, preparar e responder a
catástrofes naturais e antrópicas, dentro e
fora da União Europeia. O objetivo geral desta
proposta, construída sobre os princípios de
solidariedade e de responsabilidade partilhada,
é de garantir que a União Europeia consegue
proporcionar uma melhor assistência em
situações de crise e de emergência aos seus
cidadãos, em território Europeu e além deste.
A proposta reconhece o carácter essencial
das iniciativas de prevenção de catástrofes
na redução da necessidade de assistência em
situações de crise e de emergência.
A estrutura atual tem como objetivo fornecer
uma resposta internacional planeada, na
qual cada Estado possui um conhecimento
antecipado dos recursos que poderá
disponibilizar à União Europeia.

Até ao início de 2010, a Proteção Civil era
da responsabilidade do Comissário Europeu
responsável pelo Ambiente. Posteriormente,
as responsabilidades de Proteção Civil foram
transferidas para a Direção-Geral da Ajuda
Humanitária e da Proteção Civil da Comissão
Europeia (DG-ECHO), com o objetivo de
melhor beneficiar das sinergias e fortalecer
a coerência das operações de resposta da
União Europeia. A partir de 1 de janeiro
de 2014, entrou em vigor o Mecanismo de
Proteção Civil da União Europeia, adotado a
17 de dezembro de 2013 pelo Parlamento e
Conselho Europeu com a Decisão 1313/2013/
UE. Esta diretiva introduziu novos elementos

O Mecanismo de Proteção Civil da União
Europeia apoia países na prevenção
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de catástrofes e na preparação para
emergências, e reúne os recursos para
posterior disponibilização, com vista a uma
resposta rápida e coordenada em caso de
emergência. Trata-se de uma ferramenta que
fortalece a colaboração Europeia, na área da
Proteção Civil, e apoia as medidas adotadas
pelos Estados Membros a nível local, regional
e nacional, contribuindo com meios eficazes
de prevenção, de preparação e de resposta,
perante a ocorrência de catástrofes naturais
e antrópicas.

O Mecanismo possui um vasto âmbito de
atuação, como:
• Catástrofes naturais (cheias, sismos,
incêndios florestais, ciclones);
• Catástrofes
antrópicas
(catástrofes
ambientais, emergências complexas);
• Emergências de saúde.

A nova estrutura do Mecanismo de Proteção
Civil da União Europeia (de acordo com
a Decisão 1313), juntamente com outras
iniciativas focadas na prevenção e na
prontidão, tais como a formação para
colaboradores da Proteção Civil que trabalhem
fora dos seus países de origem; exercícios
para desenvolvimento de competências de
resposta em Proteção Civil, e intercâmbios
de especialistas em prevenção e Proteção
Civil, permitem uma maior capacidade de
resposta coordenada e uma melhor utilização
de recursos.
A assistência em Proteção Civil, para países
afetados por catástrofes, carateriza-se
pela capacidade dos Estados envolvidos
de intervirem através de recursos,
competências, equipas de intervenção e de
equipamento específico. Os especialistas
envolvidos no Mecanismo atuam ao nível da
avaliação de necessidades e da coordenação
com autoridades locais e organizações
internacionais, tal como ao nível do
aconselhamento sobre medidas de prevenção
e de prontidão nos países requerentes

Figura 2: Ativação do Mecanismo de Proteção
Civil da União Europeia
(retirado de www.ec.europa.eu/echo)

Adicionalmente, o Mecanismo suporta,
integra e facilita a coordenação da ação dos
Estados Membros, com o intuito de serem
alcançados os objetivos específicos comuns:
• Atingir um elevado nível de proteção
contra catástrofes, através da prevenção e
redução das suas possíveis consequências,
promovendo uma cultura de prevenção
e de melhoria da cooperação entre a
Proteção Civil e outros departamentos
relevantes;
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• Melhorar a prontidão e a resposta em
situação de catástrofe;
• Possibilitar uma resposta rápida e eficaz,
em caso de ocorrência, ou iminência de
catástrofes;
• Reforçar a consciencialização e prontidão
dos cidadãos para catástrofes.

Figure 3: Number of missions and experts
deployed (from www.consilium.europa.eu)

Os principais elementos constituintes do
Mecanismo de Proteção Civil da União
Europeia são o Centro de Coordenação e
Resposta a Emergências (CCRE), o Sistema
Comum de Comunicação e Informação
de Emergência (SCCIE), e a Capacidade
Europeia de Resposta de Emergência (CERE).
As principais caraterísticas destes elementos
constitutivos serão analisadas a seguir.
Centro de Coordenação e Resposta a
Emergências (CCRE)
O Centro de Coordenação e Resposta a
Emergências constitui o núcleo operacional
do Mecanismo de Proteção Civil da União
Europeia, e possui a capacidade de dar
resposta a emergências simultâneas em
fusos horários distintos (24h por dia). O
CCRE desempenha um papel fundamental
como pólo de coordenação, garantindo
uma monitorização avançada (diariamente,
24h) e uma resposta Europeia coerente,

coordenada, rápida e eficaz durante situações
de catástrofe, dentro e fora da Europa. O CCRE
está fisicamente localizado dentro da Unidade
de Proteção Civil, inserida na DG-ECHO, em
Bruxelas. Em situação de invocação da claúsula
de solidariedade, o CCRE atua como um
elemento central de contacto, melhorando a
coordenação entre as instituições Europeias,
o país afetado, as autoridades nacionais
competentes nos Estados Membros e outros
parceiros internacionais.
Quando um país solicita assistência, o CCRE
(através do SCCIE) comunica aos países
participantes as necessidades específicas do
país em questão. Deste modo, o CCRE coordena
as intervenções Europeias, articulando
solicitações e ofertas de assistência, facilitando
a deslocação da assistência e, se necessário,
garantindo a mobilização de equipas de
coordenação e de avaliação compostas por
especialistas em Proteção Civil e assistência
humanitária.
O CCRE reúne informações de alerta de
catástrofe, em tempo real, monitoriza riscos,
prepara planos para a mobilização de recursos
(especialistas, equipas e equipamentos) de
entre os disponíveis, colabora com os Estados
Membros para sinalizar as atividades, e
coordena as respostas no terreno, decorrentes
de uma solicitação de assistência.
Adicionalmente, o CCRE proporciona o acesso a
recursos económicos para o desenvolvimento
dos “Módulos de Intervenção em Proteção
Civil” e apoia um amplo conjunto de atividades
de prevenção e preparação, desde atividades
de sensibilização, até exercícios práticos de
simulação de intervenções de emergência.
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Common Emergency Communication and enviada através do CCRE, é mantido à
Information System (CECIS)
disposição para missões de Proteção Civil em
todo o mundo. A inovação reside no facto de
O Sistema Comum de Comunicação e ter sido, significativamente, reduzido o tempo
Informação de Emergência consiste num de mobilização de recursos, pessoas e meios,
sistema informático gerido diretamente pelo permitindo uma resposta a catástrofes mais
CCRE, localizado em Bruxelas, que permite rápida e eficaz, com um melhor planeamento
uma comunicação, em tempo útil, entre os e coordenação de operações.
centros operacionais dos Estados Membros,
com a responsabilidade de facilitar as A Corporação Médica Europeia (European
comunicações entre o CCRE e as autoridades Medical Corps - EMC) integra o CCRE e a Bolsa
nacionais.
de Voluntários, com o objetivo de mobilizar
especialistas de medicina e de saúde pública.
Em síntese, este sistema processa os pedidos A EMC representa a contribuição da Europa
do Estado afetado por uma catástrofe e as para o trabalho da Organização Mundial de
respetivas ofertas de assistência dos países Saúde, na área das emergências de saúde, com
que se prontificam a intervir. Adicionalmente, o intuito de aumentar, significativamente, a
esta plataforma permite que todos os Estados disponibilidade de equipamento médico,
Membros se mantenham sempre informados assim como de permitir um melhor
e atualizados sobre a evolução da emergência planeamento e preparação para a resposta a
até à sua conclusão.
emergências que ameaçam a saúde humana.
A necessidade de criar e de implementar este
Capacidade Europeia de Resposta de dispositivo nasceu em 2015, decorrente da
Emergência (CERE)
gestão delicada da crise de Ébola na África
Ocidental.
Com o intuito de melhorar o nível Europeu
de prontidão perante situações de catástrofe, Os Módulos de Proteção Civil (divididos
os países participantes criaram a Capacidade em Módulos de Intervenção em Proteção
Europeia de Resposta de Emergência (CERE), Civil e Equipas de Assistência Técnica
constituindo-se como a maior inovação de Suporte – TAST [Technical Assistance
decorrente da Decisão de 2013 (Decisão Support Teams]) são unidades especializadas
1313/2013/UE) em Proteção Civil. O CERE em tarefas específicas dos setores de
consiste numa verdadeira Base de Recursos intervenção, de acordo com as diretrizes
de Voluntariado, ou seja, um sistema internacionalmente reconhecidas, e possuem
no qual os países participantes podem requisitos específicos mínimos (princípio de
comprometerem-se
previamente
com padronização), predefinidos pelo Conselho
recursos de resposta para missões Europeias, Europeu e pelo Parlamento Europeu, após
através de módulos, equipas de salvamento, o tsunami no Sudeste Asiático. Os Módulos
especialistas e equipamentos. Este conjunto são, deste modo, constituídos por recursos
de recursos que os Estados participantes (humanos e materiais) disponíveis numa
disponibilizam para operações de resposta, base de voluntariado dos Estados Membros
no âmbito do Mecanismo da União Europeia, da União Europeia.
decorrente de uma solicitação de assistência
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Juntamente com os principais elementos
do Mecanismo de Proteção Civil da União
Europeia mencionados anteriormente,
foi proposta uma nova iniciativa que visa
reforçar as capacidades da União Europeia,
denominada de rescEU (Sistema Europeu
de Resposta a Catástrofes Naturais). O
rescEU consiste num novo sistema Europeu
para fazer face às catástrofes naturais, que
foi apresentado pela Comissão Europeia
em novembro de 2017. O rescEU tem
como antecedentes uma ampla proposta
de melhoria das respostas Europeias em
situações de catástrofe, decorrente de um
conjunto de emergências que causaram
a perda trágica de vidas humanas e danos
materiais significativos em vários países
Europeus. Em 2017, mais de 200 pessoas
foram mortas por catástrofes naturais na
Europa e mais de um milhão de hectares de
floresta foram destruídos. O rescEU consiste
numa reserva de recursos de Proteção
Civil a nível Europeu como, por exemplo,
aviões de combate aos incêndios, bombas
de água especiais, busca e salvamento
em meio urbano, hospitais de campanha,
e equipas médicas de emergência. Estes
complementarão os recursos nacionais e
serão geridos pela Comissão Europeia, com
o intuito de auxiliar os países afetados pelas
catástrofes como, por exemplo, cheias,
incêndios florestais, sismos e epidemias.
Todos as despesas e recursos do rescEU
estão cobertos pelo financiamento da União
Europeia, e a Comissão Europeia detém o
controlo operacional sobre os recursos do
rescEU e decide sobre a sua mobilização.
Os recursos do rescEU abrangerão quatro
áreas de ação: combate aéreo aos incêndios,
equipamento de extração de água de
elevada capacidade para o combate às
cheias, recursos de busca e salvamento
em meio urbano, e hospitais de campanha

e assistência médica de emergência. Logo
após a ativação do Mecanismo de Proteção
Civil da União Europeia, por um Estado
Membro, no seguimento de uma catástrofe,
a Comissão Europeia avaliará se os meios que
o Mecanismo detém serão suficientes para
atuar. Caso não sejam, a Comissão Europeia
terá que decidir se mobilizará os seus próprios
meios relacionados com o rescEU. A proposta
legislativa ainda não foi adotada2.

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0772&from=EN
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3. A Proteção Civil em revista
3.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo, serão descritos os vários sistemas de Proteção Civil dos países envolvidos
no projeto (Grécia, Reino Unido, Itália e Portugal). O objetivo é fornecer um resumo das
várias configurações institucionais e operacionais dos sistemas de Proteção Civil destes
países Europeus. Especificamente, as caraterísticas gerais dos sistemas de Proteção Civil e
de voluntariado nacionais serão descritos, assim como o papel da formação para voluntários
da Proteção Civil. Este resultado provém da investigação conduzida pelos Parceiros nos seus
países de origem, durante a primeira fase do projeto CiProVoT – Civil Protection Volunteers
Training (Formação para Voluntários da Proteção Civil), co-financiado pelo Programa Erasmus+:
Ação-chave 2, Parcerias Estratégicas, na área da Educação para Adultos.

Figure 4: Equipa de salvamento Europeia em exercício prático de emergência na área da
Proteção Civil
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• Órgão de Coordenação Central para a
Proteção Civil (CCB - Central Coordination
Body for Civil Protection);
• Várias autoridades, organizações e
instituições que trabalham em conjunto
ao nível do planeamento e de operações
salvamento;
Geral
das
Regiões
• Secretariado
(Administrações
Governamentais
Descentralizadas);
• Municípios.

3.2 GRÉCIA
Caraterísticas gerais do sistema nacional de
Proteção Civil
A Proteção Civil Grega segue a estrutura
administrativa nacional e está organizada
como um sistema coordenado de recursos,
através do qual as autoridades locais, regionais
e nacionais trabalham em conjunto com

Encontram-se envolvidos vários serviços
na assistência em situações de catástrofe,
na Grécia, incluindo: bombeiros, guardas
costeiros, polícias, serviços de saúde, forças
armadas, a Organização para o Planeamento
e Proteção de Sismos (EPPO - Organization
for Planning and Earthquake Protection),
agências locais e regionais relevantes,
e organizações de voluntariado com
especialistas em Proteção Civil.
O objetivo do Secretariado Geral para a
Proteção Civil (GSCP - General Secretariat
for Civil Protection) é proteger a vida, saúde

instituições e serviços públicos
e propriedade dos cidadãos
de catástrofes naturais e
e privados. Cada uma destas
tecnológicas. Adicionalmente,
autoridades e instituições tem
um papel atribuído no Plano
intervém, também, na proteção
Nacional de Proteção Civil
da herança cultural, de edifícios
(Xenokrates). As instituições
históricos,
monumentos,
recursos e infraestruturas. O
Gregas responsáveis pela
implementação de medidas de
GSCP analisa, planeia, organiza
Figura
5:
Logótipo
da
Proteção Civil são:
e coordena as políticas do
Proteção Civil Grega
• Secretariado Geral para a
país, relativamente a questões
Proteção Civil (GSCP - General Secretariat de consciencialização cívica, prevenção e
for Civil Protection);
oposição a catástrofes naturais e antrópicas.
• Comité
Interministerial
para
o Do mesmo modo, o GSCP coordena as ações
Planeamento
Nacional
(ICNP
- dos serviços públicos e dos voluntários,
Interministerial Committee for National enquanto garante a atenção do país para
Planning);
responder a estas catástrofes.
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A Grécia integra o Mecanismo Europeu
de Proteção Civil e o GSCP pode receber
solicitações de assistência em situações
de emergência, através do Mecanismo ou
diretamente de países terceiros, seguindose a ativação de um acordo internacional
bilateral.
Todos os ministérios, distritos e regiões
devem possuir planos específicos de resposta
a catástrofes, com base no Plano Nacional de
Proteção Civil “Xenokrates”. O GSCP é o órgão
de coordenação geral do plano. O Comité
Interministerial de Planeamento Nacional,
composto pelos responsáveis dos ministérios
com competência nesta matéria, aprova,
anualmente, o Plano Nacional de Proteção
Civil e o respetivo orçamento para a Proteção
Civil de cada ministério. Do mesmo modo, o
Comité informa sobre a implementação de
medidas governamentais de recuperação,
após graves catástrofes.
O Órgão de Coordenação Central para a
Proteção Civil, composto pelos secretários
gerais dos ministérios com competência nesta
matéria e presidido pelo GSCP, apresenta,
anualmente, o Plano Nacional de Proteção
Civil e orçamento para aprovação pelo ICNP. O
Centro Nacional de Operações fornece todo o
tipo de assistência às forças de Proteção Civil.
Voluntariado na Proteção Civil

nacional de integração das Organizações de
Voluntariado e de Voluntários Especializados,
que mantém um registo da mobilização
destes recursos. As Organizações de
Voluntariado e os Voluntários Especializados
estão incluídos nos recursos humanos da
Proteção Civil, e são responsáveis pelo
suporte ao nível da prevenção e pelas ações
de resposta e de recuperação em situação
de catástrofe. No registo das Organizações
de Voluntariado inserem-se as entidades
legais sem fins lucrativos ou associações
de indivíduos, assim como os grupos de
voluntários que ofereçam os seus serviços
nas administrações locais, desde que o seu
estatuto ou a sua ação comprovadamente
indiquem que implementaram recentemente
ações no âmbito da Proteção Civil. No registo
dos Voluntários Especializados inseremse os indivíduos que, devido à natureza do
seu trabalho profissional ou científico, ou
mediante a sua experiência comprovada,
podem responder integralmente ao dever de
prevenção, resposta e recuperação em situação
de catástrofe natural e tecnológica. De realçar
que os voluntários ativos, pertencentes à
Corporação Helénica de Bombeiros, também
integram as Organizações de Voluntariado e
os Voluntários Especialistas. O Estado Grego,
através de legislação oficial (Lei 3013/2002,
referente à atualização do papel da Proteção
Civil), formalizou o Sistema de Voluntariado
em Proteção Civil, como resposta a catástrofes
naturais e tecnológicas, cuja experiência
piloto foi realizada em 2001. Concretamente,
a legislação atual regula os seguintes aspetos:

Num período de graves catástrofes naturais
e tecnológicas, o voluntariado adquire um
valor significativo, enfatizando a necessidade
e a solidariedade desinteressada na área da • Registos das Organizações de Voluntariado
Proteção Civil, onde a oferta de auxílio imediato,
e dos Voluntários Especializados em
durante a ocorrência destes fenómenos,
Proteção Civil;
é extremamente urgente. O Secretariado • Requisitos gerais que devem ser cumpridos
Geral para a Proteção Civil (GSCP - General
nos registos mencionados anteriormente;
Secretariat for Civil Protection) é a agência • Integração operacional das Organizações
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de Voluntariado em Organizações
Coordenadas
de
Proteção
Civil
(CCPBs - Coordinated Civil Protection
Organizations);
• Reforço de ações das Organizações
de Voluntariado e fornecimento de
equipamento e de meios;
• Futuro aparecimento de regulamentos
administrativos que visam a integração do
enquadramento legal do voluntariado nas
seguintes questões:
a. Registo, classificação e avaliação das
Organizações de Voluntariado;
b. Formação e Acreditação de voluntários;
c. Cobertura do seguro e subsídios.
A criação do Sistema de Voluntariado
em Proteção Civil reflete a disposição do
país de atender às necessidades atuais
de organização de uma sociedade em
rede, e de realçar a potencial eficácia das
organizações de voluntariado na intervenção
em emergências. O papel dos voluntários
da Proteção Civil é fornecer assistência
a agências governamentais responsáveis
pela missão de proteção da vida, saúde e
propriedade dos cidadãos relativamente a
riscos naturais e humanos, em momentos de
paz. Mantêm-se em aberto um conjunto de
questões relacionadas com o voluntariado
em Proteção Civil, tais como a definição de
critérios de classificação e de avaliação para
organizações de voluntariado, a formação e
certificação de voluntários e a sua integração
operacional, a cobertura hospitalar, de saúde
e de seguros, e a regulação de outras questões
relacionadas com a responsabilidade civil. Um
pré-requisito para a participação de um grupo
voluntário de Proteção Civil em atividades
operacionais é a formação comprovada no
sistema de Voluntariado da Proteção Civil.

O papel da formação de voluntários da
Proteção Civil
A formação de voluntários constitui um
aspecto relevante no desenvolvimento do
voluntariado e, por este motivo, o Estado
Grego e o GSCP implementaram programas
específicos de formação.
O Secretariado Geral para a Proteção Civil
detém o papel principal de coordenação da
formação e respetiva reciclagem da formação
dos voluntários da Proteção Civil, que é
realizada pela Escola Nacional de Proteção
Civil da Academia Nacional dos Bombeiros.
O GSCP define a metodologia de formação,
o número de ciclos de formação, a duração
mínima do programa inicial, o currículo, os
procedimentos de avaliação e os requisitos
de certificação no final da formação.
O GSCP pode colaborar com outros
órgãos públicos ou privados (previamente
certificados pela Academia Nacional dos
Bombeiros) ou com Universidades e Institutos
Tecnológicos que tenham a capacidade de
dar formação na área da Proteção Civil,
com o objetivo de serem realizadas sessões
de formação anuais. A direção responsável
pelo GSCP informa os voluntários sobre
todos os programas educativos disponíveis,
e encaminha-os para a Escola Nacional de
Proteção Civil da Academia Nacional de
Bombeiros para admissão.
A formação para funções operacionais, como
um pré-requisito para o envolvimento de
Voluntários Especializados e de Organizações
de Voluntariado em Proteção Civil, em
operações reais periódicas, é realizada pela
entidade formativa e é registada no ficheiro
individual do voluntário e nos documentos do
indivíduo. O certificado é emitido pelo órgão
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competente e mantém-se válido durante um
certo período de tempo. Adicionalmente,
foi organizado, em colaboração com as
autoridades locais e outras organizações,
um Programa de Formação específico para
Gestão do Risco e da Crise, e de Respostas de
Emergência, intitulado “Proteja-se a si mesmo
e aos outros”. O Programa tem como objetivo
formar Voluntários com as competências
e capacidades necessárias para responder
a situações de crise e de emergência. O
programa encontra-se estruturado em
módulos individuais, com 100 horas de
formação, e conduz à certificação e inscrição
no Registo de Proteção Civil. Desde 2001, já
foram formados, em mais de 140 municípios,
4 700 voluntários.

(LDP - Lead Government Department) e
pelas autoridades locais. As Autoridades
de Proteção Civil são representadas pelos
seguintes órgãos:
• Governo Central (Gabinete do Primeiro
- Ministro, Secretaria de Estado para as
Contingências Civis);
• Serviços de emergência – serviços que
utilizam luz azul (polícia, bombeiros,
ambulâncias), guarda costeira, empresas
de manutenção das auto-estradas;
• Autoridades locais;
• Organizações de Voluntariado (p. ex. Cruz
Vermelha).
O Governo do Reino Unido divide as
emergências em 3 níveis principais:
• Significativo (p. ex. problemas relacionados
com condições meteorológicas adversas);
• Severo (p. ex. ataques terroristas, cheias
de grande dimensão em meio urbano,
epidemias de doenças animais);
• Catastrófico (p. ex. catástrofe natural
grave).
Os serviços que utilizam luz azul atuam,
habitualmente, em situações de acidentes
de viação graves, de cheias localizadas e de
diversos acidentes industriais, enquanto
lidam com crimes e ameaças
públicas.

3.3 REINO UNIDO
Caraterísticas gerais do sistema
nacional de Proteção Civil
Para a gestão de catástrofes, o Reino
Unido providencia uma resposta do
Governo Central, coordenada pelo
Órgão Governamental Britânico

Figura 6: Logótipo
do setor de
Voluntariado da
Proteção Civil
Britânico.
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Uma vez que o Reino Unido deverá
abandonar a União Europeia a 19
de março de 2019, será necessária
uma atualização relativamente à
relação entre o Reino Unido e o
Mecanismo de Proteção Civil da
União Europeia e, também, no que
diz respeito à legislação da União
Europeia sobre Proteção Civil.

Voluntariado na Proteção Civil
O Reino Unido tem Organizações de
Voluntariado especializadas como por
exemplo a Cruz Vermelha Britânica, o Exército
da Salvação e o serviço de ambulâncias
de St. John. Estas organizações realizam
diferentes tipos de atividades que incluem
o fornecimento de tecnologias para assistir
pessoas durante as emergências, a formação
de socorristas em cuidados primários, a
angariação de fundos e a investigação.
Durante emergências, é planeada a
participação de Organizações de Voluntariado
especializadas. De facto, existem vários níveis
de Organizações de Voluntariado que podem
ser ativadas segundo as suas especializações.
De acordo com a “Lei das Contingências
Civis de 2004”, exige-se que aqueles que são
responsáveis (Resposta de Categoria 1) pela
realização de tarefas planeadas em situações
de emergência, tenham em consideração
as atividades de algumas Organizações de
Voluntariado. Esta lei desencadeou um
ambiente de expectativa, sendo esperado
que os responsáveis aproveitem ao máximo
os recursos e as competências que o setor do
Voluntariado tem para oferecer, posicionando
esta relação numa base mais sólida e de
longo-prazo.
O principal instrumento legislativo que
garante o envolvimento das Organizações de
Voluntariado é a Lei das Contingências Civis
de 2004. Existem, igualmente, regulamentos
e diretrizes específicas para voluntários.
Posteriormente, o Governo constituiu
uma assembleia intitulada de Fórum de
Voluntariado do setor da Proteção Civil, que
coordena todas as Associações.

O papel da formação de voluntários da
Proteção Civil
O Governo fornece as diretrizes para a
formação de voluntários em Proteção Civil. As
atividades de formação para voluntários são
disponibilizadas através das universidades, e
apoiadas pelo Gabinete do Primeiro-Ministro,
que lhes dá credibilidade, em colaboração
com várias empresas como, por exemplo:
• www.epcresilience.com que oferece um
conjunto de cursos na área da gestão de
emergências, segurança pública e eventos,
e em continuidade de negócio;
• www.fireservicecollege.ac.uk
que
oferece cursos para gestores (Resposta
de Categoria 1), através de formadores
com áreas de especialização de diferentes
contextos.
Adicionalmente, o serviço de ambulâncias
de St. John oferece cursos económicos ou
gratuitos de primeiros socorros, em todo o
país, alguns dos quais são cursos avançados
de cuidados primários, enquanto outros são
cursos de pequena duração para papéis ou
lugares específicos como, por exemplo, para
professores que trabalhem em escolas.
Por último, no que diz respeito à indústria da
segurança, esta é monitorizada pelo Governo
e os agentes de segurança precisam de uma
licença emitida pelo mesmo, conhecida
como a SAI (Security Industry Authority),
para poderem trabalhar nesse âmbito. A
formação dos agentes de segurança inclui
vários módulos relacionados com a Proteção
Civil.
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Regiões, incluindo as Autónomas, as
Províncias, os Municípios e as Comunidades
das Montanhas. As Corporações Nacionais
dos Bombeiros, as Forças Armadas, as
Forças Policiais, a Comunidade Científica,
a Cruz Vermelha Italiana, as estruturas do
Serviço Nacional de Saúde, as Organizações
de Voluntariado e os Órgãos de Salvamento
Nacionais Espeleológicos e das Montanhas
constituem as estruturas operativas.

3.4 ITÁLIA
Caraterísticas gerais do sistema nacional de
Proteção Civil
Em Itália, a Proteção Civil carateriza-se pelo
conjunto de atividades implementadas
no âmbito da proteção da integridade da
vida, da propriedade, das povoações e do
meio ambiente relativamente a danos ou
perigo de danos resultantes de catástrofes:
prevenção do risco e prevenção, salvamento
de populações afetadas, e superação de
emergências. A Proteção Civil
não está atribuída apenas a
uma única administração, mas
sim a um sistema complexo: o
Serviço Nacional de Proteção
Civil, estabelecido com a lei
nº 225 de 1992. O Serviço
Nacional possui, como seus
7:
elementos, as administrações Figura
centrais do Estado, as Departamento
Italiano.

O Serviço Nacional atua a nível local,
regional e central, respeitando o princípio
da subsidiariedade. O contexto territorial
do país, sujeito a uma grande variedade
de riscos, requer, de facto, um sistema de
Proteção Civil que garanta, em todas as
áreas, a presença de recursos humanos e
operacionais capazes de atuar rapidamente
em situação de emergência, mas também
para prevenir e, tanto quanto possível, prever
possíveis catástrofes. A primeira resposta a
uma emergência, seja qual for a sua natureza
e dimensão, deve ser salvaguardada a nível
local, começando pela estrutura municipal,
a instituição mais próxima do cidadão. A
primeira pessoa encarregada da Proteção
Civil em cada município é o Presidente da
Câmara. Porém, quando o evento não pode
ser combatido com os meios disponíveis no
Município, são mobilizados níveis superiores,
através de uma ação integrada e coordenada:
a Província, a Região, até ao envolvimento
do Estado em situação
de emergência nacional.
Este sistema complexo de
competências converge para
as funções de orientação e
de coordenação confiadas
ao Presidente do Conselho
de Ministros, que recorre ao
Logótipo
do Departamento de Proteção
de Proteção Civil Civil (Fonte: website do
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Departamento de Proteção Civil – Presidência O papel da formação de voluntários da
do Conselho de Ministros).
Proteção Civil
Voluntariado na Proteção Civil
O voluntariado em Proteção Civil surgiu
devido às emergências graves que assolaram
a Itália nos últimos anos. O voluntariado
combina incentivos religiosos e seculares,
e assegura o direito de se ser assistido
profissionalmente. Através da lei nº 225 de
24 de fevereiro de 1992, que estabeleceu
o Serviço Nacional de Proteção Civil, as
Organizações de Voluntariado assumiram o
papel de “estruturas nacionais operacionais”,
e tornaram-se uma parte integral do sistema
público. O Departamento de Proteção Civil
incentiva, mesmo em autonomias locais,
uma identidade de voluntariado forte,
com o objetivo de promover uma resposta
imediata em todo o território. O voluntariado
encontra-se, igualmente, incluído em outros
níveis de intervenção territoriais, previstos
na organização do Sistema Nacional de
Proteção Civil, com base no princípio vertical
de subsidiariedade. Atua também como um
agente no sistema e no seu território: protege
a comunidade, em colaboração com as
instituições, com base no princípio horizontal
da subsidiariedade. Os voluntários formam
uma das mais vitais componentes do sistema:
mais de 800 000 indivíduos, distribuídos pelo
país, pertencem a organizações que atuam
em vários setores especializados. A lista
nacional do Departamento de Proteção Civil
inclui mais de 4 000 organizações, incluindo
várias organizações locais de diferentes
regiões (Fonte: website do Departamento de
Proteção Civil – Presidência do Conselho de
Ministros).

A formação de voluntários é uma das
principais atividades das organizações de
voluntariado. Os voluntários devem participar
em cursos de formação organizados pelos
Municípios, pelas Províncias, pelas Regiões
e pelo Departamento de Proteção Civil ou
através da sua própria organização.
Especificamente,
as
associações
de
voluntariado oferecem formação aos seus
membros e à população. Os principais setores
nos quais atuam são:
• Educação em Proteção Civil (com
atividades nas escolas);
• Prevenção (para a redução de danos
de catástrofes e para a educação da
população para a autoproteção);
• Saúde, bem-estar e assistência técnica
(p. ex. operadores de rádio amadores,
mergulhadores, equipas de combate aos
incêndios florestais, unidades de cães de
salvamento, espeleólogos, paraquedistas,
etc.).
Para verificar e testar os modelos
organizacionais
de
intervenção
em
emergência, o Departamento de Proteção
Civil e as Regiões promovem exercícios
que simulam situações de risco nas quais
participam organizações de voluntariado.
Uma vez que atuam como estruturas
operacionais do Sistema Nacional de
Proteção Civil, podem organizar e promover
provas de salvamento que verifiquem a
capacidade de busca e de intervenção. Para
facilitar a organização e a participação nestas
atividades de formação, o enquadramento
legislativo atual proporciona benefícios
(p. ex. reembolso aos empregadores dos
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voluntários envolvidos) pela participação medidas de Proteção Civil são desenvolvidas
dos voluntários em exercícios promovidos em território nacional, ainda que, nas
pelos componentes do Serviço Nacional de Regiões Autónomas (Açores e Madeira), as
Proteção Civil.
políticas e ações de Proteção Civil sejam da
responsabilidade dos Governos Regionais.
Por último, as Regiões fundaram Escolas de As atividades de Proteção Civil podem,
Proteção Civil que detêm a responsabilidade igualmente, ser realizadas fora do território
de organizar eventos de formação, nacional, em colaboração com países
maioritariamente, para voluntários.
estrangeiros ou organizações internacionais,
nas quais Portugal está incluído. A Comissão
Nacional de Proteção Civil é o órgão
responsável pela coordenação de todos os
aspetos de Proteção Civil em Portugal. A
Comissão Nacional garante a implementação
de políticas governamentais em Proteção
Civil nos serviços administrativos. Do mesmo
modo, aprova mecanismos de colaboração
entre órgãos e serviços com responsabilidade
em Proteção Civil.
A Autoridade Nacional de Proteção Civil
(ANPC) é uma entidade governamental
que detém a responsabilidade de planear,
coordenar e atuar dentro das políticas
Caraterísticas gerais do Sistema Nacional de
nacionais de Proteção Civil. A ANPC
Proteção Civil
encontra-se organizada segundo um
diploma próprio legal, o qual estabelece
Em Portugal, a Proteção Civil carateriza-se
as suas responsabilidades
pelas atividades do Governo,
e administração. A ANPC
Regiões
Autónomas,
desenvolve
a
prevenção
Autarquias,
cidadãos
e
e resposta a acidentes e
todos os órgãos públicos e
catástrofes graves, a proteção
privados, que visam evitar
e salvamento das populações,
riscos coletivos relacionados
e monitoriza as atividades dos
com perigos naturais e
bombeiros. Adicionalmente, a
tecnológicos, assim como
ANPC garante o planeamento
reduzir os danos colaterais,
e
a
coordenação
das
e proteger os indivíduos e
necessidades nacionais ao
propriedades em perigo, Figura 8: Logótipo da Autoridade
Nacional de Proteção Civil nível do planeamento civil,
com o intuito de enfrentar
perante a ocorrência deste Portuguesa.
tipo de eventos. A estrutura de Proteção crises e situações de guerra. Por fim, a ANPC
Civil encontra-se organizada a nível reporta ao Governo Português, em particular
municipal, distrital, regional e nacional, e as ao Ministro da Administração Interna.

3.5. PORTUGAL
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As autoridades do Estado responsáveis
pela Proteção Civil são, principalmente, o
Primeiro-Ministro e, por delegação, o Ministro
da Administração Interna, seguindo-se o
membro do Governo responsável pela área
da Proteção Civil, assistido pelo Comandante
Operacional Distrital e os Presidentes dos
Municípios.
A nível internacional, a ANPC contribui para
o Mecanismo de Proteção Civil da União
Europeia como fornecedora de soluções
para as populações afetadas e como recetora
de recursos adicionais. A ANPC participou
com equipas nacionais em eventos reais de
emergência, tais como incêndios florestais,
sismos, cheias, erupções vulcânicas e crises
de refugiados, decorrentes da ativação
do Mecanismo de Proteção Civil da União
Europeia.
A ANPC responde a riscos naturais e
tecnológicos. Os primeiros incluem acidentes
geomorfológicos, cheias, ciclones, incêndios
rurais, nevões, ondas de calor, precipitações
intensas, secas, rotura de barragens,
sismos, tornados, trovoadas e vagas de frio.
Os segundos incluem ameaças químicas,
biológicas, radiológicas e nucleares,
emergências radiológicas, gasodutos e
oleodutos, substâncias perigosas em
indústrias, e a armazenagem e transporte de
mercadorias perigosas.
Voluntariado na Proteção Civil
Em Portugal, as Associações Humanitárias dos
Bombeiros Voluntários e a Fénix – Associação
Nacional de Bombeiros e Agentes da
Proteção Civil são organizações estruturadas
e especializadas de voluntariado.
As Associações Humanitárias dos Bombeiros
Voluntários são organizações sem fins

lucrativos com um corpo de bombeiros
voluntários e de bombeiros mistos, cujo
propósito é a proteção dos indivíduos e das
propriedades. Estas organizações encontramse distribuídas por todos os distritos
Portugueses e diferem entre regiões. Estas
intervêm em situações como, por exemplo,
o salvamento de feridos ou doentes e/ou
naufrágios e extinção de fogos.
A Fénix é uma organização sem fins
lucrativos que mantém uma corporação
voluntária de Proteção Civil com os seguintes
objetivos: informar e formar os indivíduos
na prevenção de riscos coletivos e reduzir
os danos decorrentes de acidentes graves
e catástrofes; educar para a autoproteção;
cooperar na assistência e apoio a indivíduos
e propriedades em perigo; integrar numa
resposta global em situação de acidente grave
ou catástrofe; e, por fim, apoiar no regresso à
vida normal dos indivíduos em áreas afetadas
por acidentes graves ou catástrofes. A Fénix
possui uma plataforma intitulada “Plataforma
de Associações e Agentes de Proteção Civil”,
que reúne várias Associações de Proteção
Civil, incluindo:
• Associação Nacional de Técnicos de
Emergência Pré-Hospitalar (ANTEPH);
• Associação de Voluntários da Proteção
Civil (ProAGir);
• Associação Nacional de Sapadores
Florestais (ANSF);
• Federação Nacional de Sindicatos da
Polícia (FENPOL);
• Associação de Bombeiros Ultramarinos
(Nabul);
• Grupo de Socorro Animal de Portugal (SOS
Animal);
• Associação Sindical dos Funcionários da
ASAE (ASFASAE);
• Academia Portuguesa de Segurança e
Emergência (Odysecur);
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• Associação Zoófila Portuguesa;
• Associação de Guardas Nocturnos;
• Associação
Sócio-Profissional
Seguranças Privados.

de

Esta plataforma permitiu reunir as principais
associações do setor da Proteção Civil, com
o objetivo de otimizar os meios de cada
associação e alcançar os objetivos comuns
nesta área. A participação de cidadãos
comuns, como voluntários da Proteção Civil,
durante emergências, não está prevista
em Portugal, uma vez que não existe um
protocolo ou programa de ação nacional para
situações de emergência relativo a cidadãos
comuns. O cidadão comum pode tornar-se
um voluntário da Proteção Civil através das
Câmaras Municipais. Em cada cidade, existe
uma Comissão Municipal de Proteção Civil,
e vários municípios Portugueses detêm um
setor de voluntariado em Proteção Civil. As
competências das Comissões são adequadas
às realidades e às dimensões das cidades.
Os cidadãos podem inscrever-se nas suas
Câmaras Municipais e, com base nas suas
competências e qualificações, serão inseridos
na equipa do Serviço Municipal de Proteção
Civil, em atividades de apoio gerais ou
especializadas. Os cidadãos poderão realizar
várias tarefas como, por exemplo, o apoio na
gestão de emergências; busca, salvamento e
assistência; apoio logístico; telecomunicações
de emergência; organização de abrigos
temporários e de áreas sociais; assistência
de emergência; identificação de vítimas e
organização de morgues públicas; apoio
psicológico de emergência; e recuperação de
serviços básicos. Em situação de emergência,
a nível municipal, é da responsabilidade do
Presidente da Câmara a implementação
de medidas de prevenção, salvamento,
assistência e recuperação, ajustadas a cada
caso. A nível distrital, é da responsabilidade

do membro do Governo responsável pela
área da Proteção Civil o comprometimento
com medidas semelhantes com o apoio do
Comandante Operacional Distrital, e com a
colaboração dos agentes responsáveis pela
Proteção Civil. Os agentes Portugueses de
Proteção Civil são os Corpos de Bombeiros,
as Forças de Segurança, as Forças Armadas,
os Órgãos da Autoridade Marítima Nacional,
a Autoridade Nacional de Aviação Civil, o
Instituto Nacional de Emergência Médica,
I.P. (INEM) e restantes entidades públicas
prestadoras de cuidados de saúde, e, por
fim, os sapadores florestais. A Cruz Vermelha
Portuguesa também colabora em atividades
de Proteção Civil nas áreas da intervenção,
apoio, socorro, e assistência sanitária e social.
Adicionalmente, existem, ainda, entidades de
direito privado que detêm a responsabilidade
de cooperar durante emergências, como
corpos de bombeiros, serviços de segurança,
serviços responsáveis pela prestação de
perícias médico-legais e forenses, serviços
de segurança social, Instituições Particulares
de Solidariedade Social e outras com fins
de socorro e de solidariedade, serviços
de segurança e socorro de empresas
públicas e privadas em portos e aeroportos,
instituições necessárias às operações de
proteção e socorro, emergência e assistência,
especificamente nos setores das florestas,
conservação da natureza, indústria e energia,
transportes, comunicações, recursos hídricos
e ambiente, mar e atmosfera, e as Associações
de Voluntariado de Proteção Civil.
A ANPC monitoriza as atividades das
Organizações de Voluntariado de Proteção
Civil e a sua conformidade com a lei. Todas
as atividades, como formas de cooperação,
formação, direitos, obrigações, questões
de identificação e de reconhecimento,
uniformes, emblemas, símbolos, veículos,
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entre outros, estão previstos na lei e sob a risco, integradas num esforço de resposta
alçada do setor da Administração Interna.
generalizada, face à ocorrência de um
acidente grave ou catástrofe; e a recuperação
O papel da formação de voluntários na das condições iniciais das áreas afetadas por
Proteção Civil
um acidente grave ou catástrofe.
A lei prevê que os cidadãos Portugueses
possuem o direito à informação sobre
os riscos aos quais estão expostos em
determinadas áreas do território nacional,
e sobre as medidas realizadas e a serem
realizadas, com o intuito de prevenir ou
minimizar as consequências de acidentes
graves ou catástrofes. A informação pública
visa clarificar as dúvidas do público sobre
a natureza e propósitos da Proteção Civil,
assim como sensibilizar a população para
as responsabilidades que afetam todos os
indivíduos ou cada um, individualmente,
e, por último, para educar as populações
para a autoproteção. Os programas de
formação devem incluir, na área da formação
cívica, conteúdos de Proteção Civil e de
autoproteção, com o objetivo de divulgar
conhecimento prático e regras de conduta
que deverão ser adotadas em situação de
acidente grave ou catástrofe.
De acordo com a lei, as Organizações de
Voluntariado de Proteção Civil devem
proporcionar formação básica aos seus
voluntários, permitindo-lhes qualificaremse para realizarem todas as atividades
operacionais. As atividades que devem ser
realizadas pelas Organizações de Voluntariado
consistem na formação e informação das
populações sobre a prevenção de riscos
coletivos e a minimização das consequências
originadas pela ocorrência de acidentes
graves ou de catástrofes, com o objetivo
de aumentar a consciencialização para a
autoproteção; a cooperação no socorro
e assistência às populações e bens em

A formação básica de voluntários é realizada
pela ANPC, de acordo com o seguinte
conteúdo programático e carga horária:
• Organização da Proteção Civil (1h30):
enquadramento a nível nacional, distrital
e municipal; serviços e agentes de
Proteção Civil; entidades com dever de
cooperação; e o papel das organizações
de voluntariado.
• Planeamento de Emergência de Proteção
Civil (1h): o ciclo de planeamento; e
conteúdo e operacionalização dos planos.
• Sensibilização e informação pública
(1h30): educação para o risco e para a
autoproteção; comunicação ao público
em situação de catástrofe; e técnicas de
sensibilização para públicos-alvo.
• Operações de proteção e socorro (2h30):
Sistema Integrado de Operações de
Proteção e Socorro; Sistema de Gestão
de Operações; segurança nos teatros de
operações; e exercícios de Proteção Civil.
• Primeiros socorros em situações extremas
(1h30): dinâmica de grupos ou multidões
em
situações
extremas;
técnicas
específicas de intervenção; e primeiros
socorros psicológicos.
Este programa de formação inclui conteúdos
sobre a legislação nacional e informações
sobre os riscos naturais e tecnológicos
existentes. Também inclui conteúdos técnicos.
O certificado de participação é concedido aos
participantes na formação.
A formação básica, obtida previamente à
entrada dos voluntários nas associações, é
considerada válida desde que realizada num
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estabelecimento de ensino (escolas e/ou
universidades com formação profissional),
ou num órgão legalmente autorizado
para este fim, e desde que satisfaça, pelo
menos, os conteúdos programáticos e carga
horária exigidos por lei. Adicionalmente,
um dos requisistos obrigatórios para o
reconhecimento das Organizações de
Voluntariado consiste na existência de
condições para dar formação básica
especializada exigida por lei.
Por outro lado, a ANPC dirige um Curso
Geral de Proteção Civil para professores e
educadores. O curso tem a duração de 25
horas, sem custos associados para estudantes.
Os conteúdos abordados são: Conceitos
Gerais de Proteção Civil, Riscos Coletivos e
Vulnerabilidades, Medidas de Prevenção e
Autoproteção, Comportamento Humano
em Situações Extremas, Comunicação de
Risco e Atividades Educativas ou Projetos. O
curso tem como objetivo divulgar informação
prática e regras de conduta que deverão ser
adotadas em situações de acidente grave ou
catástrofe, contribuindo para promover e
fortalecer a resiliência das comunidades.
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Adicionalmente, a ANPC realiza e promove
várias atividades relacionadas com a
formação e informação em Proteção Civil.
Por exemplo, a ANPC estabeleceu um
protocolo de colaboração com a Rádio e
Televisão de Portugal (RTP) com o objetivo de
consciencializar para questões de Proteção
Civil. Este protocolo carateriza-se pela
promoção de campanhas de sensibilização,
avisos às populações sobre atividades de
prevenção, respostas a acidentes graves e/ou
catástrofes, e formação.
Finalmente,
as
Câmaras
Municipais
realizam, regularmente, campanhas de
consciencialização para a autoproteção das
populações.

4. Investigação no terreno: Resultados e análise
4.1 INTRODUÇÃO

o intuito de evitar o maior número possível de
mal-entendidos por parte dos voluntários a
A construção de um modelo de formação quem os formulários foram disponibilizados.
útil para voluntários deve, inevitavelmente,
considerar as necessidades que provêm do Na parte superior do formulário, foi
próprio mundo do voluntariado. Durante a disponibilizado um pequeno resumo sobre
reunião inicial do projeto, em março de 2018, o projeto, para que o utilizador pudesse
uma parte específica da mesma foi dedicada à compreender qual o seu objetivo e para
identificação e seleção das melhores questões que fim seria utilizada a contribuição dos
que seriam dirigidas aos participantes. subscritores.
Vários critérios foram considerados, como a
organização do formulário (estruturado, semi- A primeira secção, relativa a questões gerais,
estruturado, questões não estruturadas), recolheu informação sobre a associação de
o resumo, o tipo de questões (condutas e voluntariado à qual pertencia o respondente,
competências, e classificação das questões), o país, a situação profissional, a idade e a
etc. Para recolher estas informações, foi nacionalidade. O último dado foi requerido
administrado um formulário online, com 15 com o objetivo de investigar possíveis casos
questões dirigidas a 280 voluntários de quatro de participação, em serviço de voluntariado,
países da União Europeia (Itália, Grécia, Reino de cidadãos estrangeiros ou de países nãoUnido e Portugal).
membros da União Europeia, de modo a ser
possível avaliar os elementos de integração e
Numa comunidade como a nossa, em que a participação social nestes países.
os territórios são fortemente diversificados,
assim como os riscos que lhes estão
associados, as necessidades de formação dos
voluntários alteram-se consideravelmente,
de acordo com estes fatores e, apesar das
particularidades territoriais constituírem
um elemento de forte diversificação das
necessidades,
inversamente,
existem
algumas caraterísticas que persistem em
todos os contextos analizados.
4.2 ESTRUTURA DO FORMULÁRIO ONLINE
“15 QUESTÕES PARA VOLUNTÁRIOS”
O formulário online, acessível através de um
link específico, foi criado e traduzido em 5
línguas diferentes (selecionáveis através do
menu suspenso), tendo sido dedicada especial
atenção à tradução dos termos técnicos, com
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Figura 10: Primeira secção: generalidades.

A secção das competências estava organizada consideravam ou não possuir, selecionáveis a
de modo a que fossem analisados os vários partir de um conjunto de opções.
tipos de competências que os voluntários

Figura 11: Secção das competências
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Uma parte do formulário foi dedicada às A última secção foi dedicada ao conhecimento
experiências dos voluntários e ao seu papel do Mecanismo de Proteção Civil da União
nas respetivas organizações.
Europeia e aos conteúdos que os voluntários
gostariam de abordar.

Figura 13: Secção sobre a sessão de formação
do CiProVoT.

Figura 12: Secção das experiências
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DISTRIBUIÇÃO POR IDADE

4.3 RESULTADOS E ESTATÍSTICAS
Os objetivos principais deste inquérito
foram:
• Estabelecer quais as necessidades dos
voluntários da Proteção Civil;
• Identificar o perfil médio de um voluntário
da Proteção Civil;
• Atender às necessidades de formação
dos voluntários da Proteção Civil.
ANÁLISE E ESTATÍSTICA
A amostra abrangeu
280 formulários
preenchidos por voluntários distribuídos por
4 países da União Europeia, como é possível
observar no gráfico abaixo.

As idades dos voluntários situam-se,
maioritariamente, entre os 18 e os 39 anos.
Considerando que o intervalo entre os 18 e
os 60 anos traduz as idades definidas como
válidas para trabalhar, e relacionando estes
dados com a situação profissional, é possível
observar que a maioria dos indivíduos que
realizam atividades de voluntariado estão
empregados, e dedicam o seu tempo livre à
Proteção Civil e à Comunidade.
DISTRIBUIÇÃO POR SITUAÇÃO PROFISSIONAL

ITÁLIA

135

REINO UNIDO

27

PORTUGAL

67

GRÉCIA

47

Apesar da contribuição de alguns países
ter sido relativamente baixa, o tamanho
da amostra recolhida foi suficiente para
traçar os perfis com um valor estatístico
significativo.

DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO
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Como é possível observar no gráfico, a relação
entre homens e mulheres que realizam
trabalho de voluntariado na Proteção Civil é
praticamente a mesma. Estes dados foram
semelhantes em todos os países envolvidos.

apresentadas num patamar médio, como
interagir com os outros, instruir outros,
motivar outros e desenvolver estratégias para
resolver problemas. O forte reconhecimento
de possuir a capacidade de trabalhar em
grupo transmite um importante dado que
QUAIS SÃO AS 3 COMPETÊNCIAS MAIS deve ser considerado. Uma das principais
IMPORTANTES PARA UM VOLUNTÁRIO DA prerrogativas dos mais eficientes sistemas de
PROTEÇÃO CIVIL?
Proteção Civil em todo o mundo, do mesmo
modo que constitui a sua maior qualidade,
é a capacidade de trabalhar em sistemas, a
nível nacional e, consequentemente, entre
instituições, e, a nível operacional, entre
indivíduos.
QUAIS AS COMPETÊNCIAS QUE PENSA NÃO
TER?
De acordo com a maioria dos participantes,
as três competências mais importantes
para um voluntário da Proteção Civil são
as competências pessoais, sociais e de
aprendizagem; a consciência e expressão
cultural; e as competências cívicas.
QUAIS AS COMPETÊNCIAS QUE CONSIDERA
TER?

Do conjunto de competências que
os voluntários consideram possuir, a
competência de trabalhar em equipa destacase. Verificaram-se outras competências

Na questão anterior, na qual os voluntários
foram questionados sobre as competências
que consideravam ter, os dados sobre a
capacidade de trabalharem em grupos de
forma construtiva foi confirmada. Porém,
nesta questão foram realçadas outras áreas
críticas ao nível da comunicação (p. ex. dirigirse a uma audiência, utilizar a linguagem
corporal, utilizar técnicas de questionamento,
etc.), juntamente com algumas lacunas
técnicas de formação (p. ex. matemática e
numeracia, avaliar informação, competências
digitais, etc.).
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ANÁLISE COMPARATIVA

de formação mais adequado seria aquele que
se desenvolve através de atividades práticas
no terreno, enquanto 34% considerou através
de atividades residenciais, 15% através de
programas de intercâmbio, e, por último,
apenas 13% considerou como válida a
formação online.

A linha a vermelho representa as
competências
que
os
voluntários
consideram possuir, enquanto a linha a azul
demonstra as competências que pensam
não ter. Para confirmar a consistência dos
dados, a sobreposição das duas linhas de
cores distintas nos pontos mais altos devia
ser oposta. Como é possível observar, as
correspondências nem sempre se verificam,
mas, na sua maioria, os opostos enquadramse de uma forma estatisticamente válida para
permitir a atribuição de valor ao resultado
da consulta.
RECOMENDARIA A FREQUÊNCIA DE ALGUM
CURSO DE PROTEÇÃO CIVIL?

73%
dos
voluntários
questionados
recomendariam a frequência num curso de
formação em Proteção Civil. Concretamente,
38% dos inquiridos consideraram que o tipo

Considerando os objetivos do projeto
CiProVoT, a última informação assume-se como
relevante, dado o baixo nível de satisfação
com os cursos online. Será necessário definir
algumas técnicas adequadas de comunicação,
com o objetivo de tornar a formação online
suficientemente válida e interativa para induzir
os utilizadores a alterarem as suas opiniões e
avaliação em relação a esta modalidade.

TEM ALGUMA EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES
DE PROTEÇÃO CIVIL?

Uma percentagem de 31% indicou que
nunca tinham tido qualquer experiência em
atividades de Proteção Civil. No entanto,
como é que é possível que sejam voluntários
da Proteção Civil sem terem qualquer
experiência nas áreas propostas? As respostas
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a esta questão são sugeridas nos seguintes
gráficos.
SE SIM, EM QUE ÁREA?

Apesar da incerteza de 27%, a maioria dos
participantes (64%) indicou que considerava
o seu conhecimento útil em emergências
reais. Os restantes 9% consideram que não
beneficiaram dos seus conhecimentos.
CONHECE O MECANISMO COMUNITÁRIO
NO DOMÍNIO DA PROTEÇÃO CIVIL?

QUAL O SEU PAPEL NA ORGANIZAÇÃO DE
PROTEÇÃO CIVIL?

Como é possível observar no gráfico, 32%
dos voluntários inquiridos são iniciantes.
Este valor, quando comparado com os 31%
que declararam nunca terem vivenciado
qualquer experiência de Proteção Civil,
enquadra-se perfeitamente e justifica a
resposta anterior.

A última secção do formulário considera
a dimensão Europeia da Proteção Civil e
revela que 39% dos indivíduos não conhece
o Mecanismo Comunitário no domínio da
Proteção Civil, enquanto 40% admite não
o conhecer inteiramente. Apenas 21% dos
voluntários indicou que conhecem toda a
dinâmica de funcionamento do Mecanismo
Comunitário no domínio da Proteção
Civil. Este dado constituirá um elemento
fundamental para conduzir uma parte da
formação e para direcioná-la em relação à
disseminação de informações de Proteção
Civil a nível comunitário.

CONSIDERA QUE AS SUAS COMPETÊNCIAS
TÊM SIDO ÚTEIS EM EMERGÊNCIAS REAIS?
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ESTARIA INTERESSADO EM PARTICIPAR
NUM CURSO DE FORMAÇÃO A NÍVEL
EUROPEU?

Verificou-se que 9 em cada 10 voluntários
estariam interessados em frequentar uma
formação a nível Europeu. Os restantes
voluntários, apesar de constituírem uma
percentagem pequena, rejeitaram a

ideia, possivelmente, devido a questões
relacionadas
com
as
competências
linguísticas ou simplesmente por falta de
interesse.
QUAIS OS CONTEÚDOS QUE GOSTARIA DE
APRENDER?
Aqueles que demonstraram interesse por
um curso a nível Europeu identificaram os
seguintes elementos de estudo:
• Utilização de sistemas de comunicação e
de equipamentos informáticos;
• Riscos naturais e redução do risco de
catástrofes;
• Planeamento de emergência.
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5. Avaliação da primeira mobilidade de formação
na Grécia
5.1. ATIVIDADE DE FORMAÇÃO EM PATRAS, gelo, uma vez que a formação de grupos
NA GRÉCIA (ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM, favorece um bom ambiente de sala de aula e o
ENSINO E FORMAÇÃO)
aparecimento de contribuições significativas
para a atividade de formação. A partilha de
Durante a semana de 16 a 20 de julho de 2018, experiências pessoais, na área da Proteção
realizou-se em Patras, na Grécia, a primeira Civil, foi uma atividade muito útil, que
formação transnacional para voluntários da conduziu ao debate e ao confronto de ideias;
Proteção Civil. A reunião, organizada pelos elementos que caraterizaram as atividades
parceiros Gregos da ERGASIA EKIPEDEFTIKI, de formação durante todo período.
envolveu, sensivelmente, trinta voluntários
provenientes de vários países Europeus, Como é possível observar na agenda da
que tiveram a oportunidade e o tempo formação descrita a seguir, o ensino presencial
necessários para partilharem conhecimentos foi apoiado por atividades práticas, nas
e particularidades sobre os serviços de quais todos participaram com contribuições
Proteção Civil dos seus respetivos países.
produtivas.
A FORMAÇÃO
A formação foi administrada pelos
colaboradores do Centro Studi Città di
Foligno e pelos profissionais da LARES Itália,
que representam a rede nacional italiana de
competências universitárias para a Proteção
Civil. Previamente ao início do processo
formativo, foram dedicados momentos ao
trabalho em equipa e a atividades de quebraFigura 14: Aula durante formação
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Figura 16: Programa das sessões de formação

Figura 15: Voluntários durante a sessão de formação

Durante a tarde do último dia de formação, os
formandos visitaram a sede da Administração
Descentralizada de Peloponnese, Grécia
Ocidental e de Ionian, onde foram recebidos
pelo Diretor da Proteção Civil e pelos seus
colaboradores, que sabiamente explicaram
os procedimentos operacionais do Sistema
de Gestão de Emergência Grego.

Num segundo momento, realizou-se uma
visita às instalações da Corporação de
Bombeiros de Patras.

Figura 18: Visita à Corporação de Bombeiros de
Patras

Figura 17: Visita à Administração de Proteção
Civil
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO
Com o objetivo de avaliar os elementos
qualitativos das Atividades de Aprendizagem,
Ensino e Formação, um questionário de
recolha de dados foi elaborado, o que
permitiu aos participantes expressarem as
suas opiniões relativamente à qualidade
do ensino, elementos de comunicação, e
logística da organização dos encontros.

No final da primeira secção, as questões
abertas solicitaram o registo dos aspetos
relevantes do encontro e aqueles que não
mereceram apreciação, solicitando, também,
a elaboração de uma opinião resumida sobre
a formação recebida.

Figura 20: Segunda página da ferramenta de

Figura 19: Primeira página da ferramenta de
avaliação

A primeira secção solicitava que fosse
avaliado o nível do curso de formação, a
clareza da informação disponibilizada, a
visibilidade dada ao evento, as competências
de comunicação dos professores e as suas
capacidades técnicas.

A segunda secção do questionário tinha
como objetivo avaliar os aspetos logísticos e
organizacionais, como a duração da formação,
a quantidade e qualidade da informação
de suporte recebida dos organizadores, a
adequabilidade do hotel, etc.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com o intuito de melhorar o trabalho que
será desenvolvido futuramente e, tendo em
vista a próxima reunião agendada para abril
de 2019, em Londres, com o objetivo de
serem validados os resultados das primeiras
Atividades de Aprendizagem, Ensino e
Formação, foi realizada uma análise precisa
das avaliações dos participantes.

Figure 20 - Results of the analysis of participants
evaluation

O gráfico anterior apresenta um resumo das
opiniões dos participantes, divididas pelas
opções disponibilizadas pela escala de likert
utilizada no questionário de avaliação. Para
além da informação estatística, apesar de
muito elucidativa, impõe-se uma detalhada
investigação. Deste modo, foi possível
observar que a maioria dos participantes que
haviam expressado opiniões negativas ou
pouco satisfatórias, tinham mencionado os
mesmos elementos negativos nas questões
abertas.

• Necessidade de mais informações prévias
sobre as aulas e sobre os objetivos da
formação;
• Necessidade de distribuição de mais
materiais de formação.
Os elementos positivos mencionados
repetidamente foram:
• Conhecimento do Mecanismo de Proteção
Civil da União Europeia e do seu propósito;
• Conhecimento das dinâmicas de trabalho
dos diferentes Sistemas de Proteção Civil
nos países Europeus apresentados;
• Encontro com voluntários com diferentes
níveis de profissionalização;
• Entusiasmo e dedicação dos formadores;
• Vivência do contexto de grupo, com a
possibilidade de socializar bastante.
Relativamente à avaliação logística, os
participantes não realizaram qualquer
comentário específico e, a nível estatístico,
em média, verificaram-se opiniões bastante
diversas e ímpares, porém, não em número
suficiente para constituírem uma amostra
estatística significativa. O índice de satisfação
da organização logística pode, portanto, ser
resumido através do gráfico apresentado a
seguir, que apresenta uma apreciação geral
média-alta a excelente.

Os aspetos mais importantes e os requisitos
fundamentais reportados, maioritariamente,
pelos formandos relacionam-se com:
• Necessidade de formação prática na área,
com redução da teoria;
• Excessivo nível técnico das aulas;
• Duração excessiva de determinadas
aulas;
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Figura 21: A preferência da organização logística

Figura 22: Painel de brainstorming

Figura 23: Painel com notas post-it

Juntamente com a avaliação do questionário,
foi realizada uma atividade, em sala de
aula, na qual foi solicitado aos participantes
que pensassem numa palavra que pudesse
expressar a sua experiência na sessão de
formação.
Verificaram-se vários elementos, de particular
relevância, que expressaram como o grupo de
voluntários vivenciou a sessão de formação
unida, como um grupo.
Em relação ao fator de comunicação, estudar
ou aprender num ambiente do qual se faz
parte, inserido num contexto que apresenta
uma forte coesão, conduz, frequentemente,
a melhores resultados de aprendizagem
do que em ambientes onde a sociabilidade

entre formandos é menor. A imagem acima
confirma o sucesso do trabalho de construção
de espírito de equipa incentivado pelos
formadores.
Dentro da mesma atividade, foi solicitado
a cada formando que escrevesse numa
nota de post-it os tópicos que considerava
serem os mais relevantes da formação. Com
base nas várias opiniões, verificou-se que
mencionaram repetidamente os seguintes
tópicos:
• Gestão do risco;
• Comparação das várias realidades de
Proteção Civil na Europa;
• Exercícios de grupo em sala de aula;
• Matemática para avaliação do risco.
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MOMENTOS SOCIAIS

Figura 25: Algumas fotos dos momentos passados em conjunto entre os vários voluntários
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6. A base para o desenvolvimento do MOOC
será realizado numa plataforma Moodle.
O desenvolvimento do MOOC será realizado
com base nos seguintes elementos-chave:

6.1 INTRODUÇÃO
Os inquéritos conduzidos na investigação
no terreno forneceram dados relevantes em
relação à perceção dos voluntários sobre
a formação online, que, como é possível
observar no gráfico a seguir, foi bastante
negativa.

• MECANISMO COMUNITÁRIO NO DOMÍNIO
DA PROTEÇÃO CIVIL;
DE
COMUNICAÇÃO
EM
• FATORES
PROTEÇÃO CIVIL;
• RISCOS NATURAIS E A SUA AVALIAÇÃO;
• PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA;
• SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES.
Esta lista resulta do cruzamento de resultados
da investigação no terreno e das opiniões
recolhidas das atividades de avaliação da
formação, e, evidentemente, estes não
poderão constituir os únicos tópicos que serão
incluídos no debate do desenvolvimento do
MOOC, mas deverão estar contemplados no
curso de formação que será desenvolvido.
6.2 MAPEAMENTO ONLINE DOS RECURSOS
DE FORMAÇÃO

Esta informação não deve ser interpretada
com um significado negativo, pelo
contrário, deve representar a base para o
desenvolvimento de um resultado educativo
online interessante e que contrarie a
avaliação.
Os MOOCs (Cursos Online Abertos e Massivos)
são cursos online desenvolvidos para a
aprendizagem à distância de grandes grupos
de indivíduos e, tal como ficou definido na
segunda reunião de parceiros do projeto, em
Patras, o MOOC do CiProVoT será integrado
no website oficial do projeto. No entanto,
o seu desenvolvimento e armazenamento

O mapeamento online dos recursos de
formação definiu-se por uma investigação
dos materiais de formação existentes que
poderiam ser úteis para integrarem o MOOC.
Consistiu numa pesquisa das boas práticas,
que foi compilada numa lógica multidisciplinar
e utilizando várias metodologias. Esta
atividade foi realizada por todos os parceiros
do projeto, que reuniram e categorizaram
estes recursos através de um questionário
online.

41

SOBRE O MECANISMO DE PROTEÇÃO CIVIL
DA UNIÃO EUROPEIA
Entre as ressonâncias apresentadas, existe um
vídeo publicado na página oficial do Youtube
da Proteção Civil da União Europeia que
esclarece, de modo bastante claro, a dinâmica
de ativação e resposta do Mecanismo de
Proteção Civil da União Europeia.
SOBRE RISCO NATURAL E A SUA AVALIAÇÃO

Figura 26: Parte do formulário de mapeamento
de recursos

Os tópicos, nos quais foi focada a
investigação, foram variados. Durante a
fase de avaliação, consideraram-se apenas
os conteúdos que se relacionavam com os
tópicos identificados como interessantes
pela investigação no terreno.

A avaliação do risco e da sua mitigação
é, habitualmente, bastante complexa,
particularmente quando associada a um
fenómeno natural. Com o intuito de abordar
estas questões em profundidade, é necessário
desenvolver uma considerável quantidade de
dados, porém a informação pode ser reunida
considerando alguns tópicos principais. Alguns
destes fatores encontram-se resumidos num
documento de poucas páginas desenvolvido
pela Universidade de Tulane, em New Orleans
(Nova Orleães).
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SOBRE PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIAS
Um importante exemplo dos modelos de
planeamento de gestão de emergências é
demonstrado através do Método Augustus.
O Este é uma ferramenta de referência para
o planeamento de emergência, utilizada pelo
Departamento de Proteção Civil da República
Italiana.

de até 14 “funções de suporte” (regional e
nacional), que podem ser organizadas numa
base flexível:
F1: planeamento e metodologia;
F2: assistência médica, social e veterinária;
F3: media e informação;
F4: voluntários;
F5: meios e materiais;
F6: deslocação e viabilidade;
F7: sistemas informáticos;
F8: serviços essenciais;
F9: avaliação dos danos;
F10: estruturas operacionais;
F11: autoridades locais;
F12: materiais perigosos;
F13: assistência à população;
F14: coordenação de centros operacionais.

O Método Augustus surgiu da necessidade
de dotar o Serviço Italiano de Proteção Civil
com endereço de base unitário (linguagem
e procedimentos, etc.) para o planeamento
em Proteção Civil em vários níveis de SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
competência.
Existem muitas fontes online que administram
Este modelo foi exportado e utilizado em sistemas de telecomunicações para gestão de
distintas áreas, em vários países em todo o emergências. Porém, filtrar toda a informação
recebida é uma tarefa muito complexa. Por
mundo.
este motivo, foi identificado um conteúdo
O Método Augustus é utilizado, atualmente, relevante do qual os voluntários deveriam
como uma orientação para organizar centros ter conhecimento, que constitui a base
de coordenação de emergência em todos para compreender o papel dos sistemas
os níveis de Proteção Civil (local, regional e de telecomunicações mais modernos: a
nacional). A metodologia prevê a organização diferença entre sistemas analógicos e
sistemas digitais.
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7. Conclusão
Um dos principais objetivos do projeto
Europeu CiProVoT é a divulgação de uma
cultura de prevenção, começando pelos
voluntários, que poderão ser considerados
como um dos elementos essenciais dos
sistemas de Proteção Civil.
Para cada país analisado, o voluntariado em
Proteção Civil é considerado seriamente
através de alocação de fundos para
materiais, equipamentos e formação. Este
último ponto foi particularmente estudado,
com o intuito de identificar as principais
necessidades de formação dos voluntários.
Apesar
das
particularidades
locais
certamente influenciarem as caraterísticas
e necessidades dos voluntários, foi
possível identificar, graças à investigação
realizada no terreno, alguns elementos
comuns existentes em todos os contextos
analisados: competências pessoais, sociais,

de aprendizagem e cívicas como as mais
relevantes para um voluntário da Proteção
Civil; a importância da Formação em
atividades de Proteção Civil; a disponibilidade
de adesão aos cursos do CiProVoT, entre
outros.
Neste contexto, o primeiro encontro de
formação transnacional em Proteção Civil,
organizado em Patras (Grécia), e a respectiva
avaliação confirmaram a importância da
partilha de conhecimento, experiências
pessoais, e boas práticas locais na área da
Proteção Civil.
No final desta etapa do Projeto CiProVoT, é
possível considerar a investigação no terreno
como uma base sólida e eficaz para a futura
implementação do projeto e, em maior
detalhe, para conceber o MOOC, enfatizando
o Mecanismo de Proteção Civil da União
Europeia, os fatores de comunicação, os riscos
naturais, o planeamento de emergência e os
sistemas de telecomunicações.
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