
RELATORIO FINAL 

I - INTRODU<;:AO 

Por despacho do Senhor Presidente da Autoridade Nacional de Protecc;ao Civil 
de quatro de Agosto de dois mil e dezassete, foi determinada a instaurac;ao de um 

processo de inquerito para apuramento da forma como foram cumpridas as 
normas constantes do SIOPS, a implementac;ao e cumprimento do SGO, a 

articulac;ao do pesto de comando da ocorrencia, do CDOS Leira e dos diferentes 
agentes de protecc;ao civil envolvidos, no qual tambem nomeou o signatario do 

presente Relat6rio Final para seu inquiridor. 

II ,... OBJECTO DO INQUERITO 

0 presente processo de inquerito, de acordo com o despacho supra-aludido, tern 
como objecto apurar como foram cumpridas as normas constantes do SIOPS, a 
implementac;ao e cumprimento do SGO, a articulac;ao do pesto de comando da 

ocorrencia, do CDOS Leira e dos diferentes agentes de protecc;ao civil envolvidos 
na ocorrencia a ocorrencia 2017100032538 que teve lugar em Pedrogao Grande 

no passado dia 17 de Junho do corrente ano. 

Nao visa. portanto, o presente inquerito outros aspectos que se encontram em 
avaliac;ao noutras sedes, nomeadamente a origem do incendio, a evoluc;ao do 

mesmo. a forma como foi combatido, ou a razao dos acidentes que tiveram lugar 
no seu decurso. Porem, por vezes, para uma correcta analise dos factos que sao 

objecto do presente inquerito, serao abordados tangencialmente aspectos que se 

podem prender com aqueles. 
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111- INSTRUc;AO 

Das diligencias instrut6rias, levadas a efeito, tendo em vista o apuramento da 
verdade dos factos acima discriminados, salientam-se: 

- Em quatro de Agosto de dois mil e dezassete teve lugar o inicio do 

processo e foi autuado o despacho e a documenta~ao que se encontrava 
junta ao mesmo, c6pia da "Fita do tempo da ocorrencia 2017100032538" e 
"Relat6rio Ocorrencia 2017100032538 lncendio de Pedr6gao Grande". 

- Em oito de Agosto de dois mil e dezassete, foram juntos aos autos os 

documentos que foram entregues ao inquiridor pelo Presidente da 
Autoridade Nacional de Protec~ao Civil, a saber: c6pia do oficio com o 
registo de entrada GESCOR n.0 48288/2017, proveniente do Gabinete de 

Sua Excelencia a Ministra da Administra~ao lnterna, c6pia do 
Of/21642/CNOS/2017, de 07.08, dirigido a Sua Excelencia o Secretario de 

Estado da Administra~ao lnterna e c6pia do Of/ 17856/DIC/2017, de 27.06, 

igualmente dirigido aquele membro do Governo. 

- Em oito de Agosto de dois mil e dezassete foram juntas aos autos c6pias 
das mensagens de correio electr6nico atraves das quais o IPMA, por via do 
MESSIR-COM, comunicou ao Comando Nacional de Opera~oes de ~ 

Socorro (CNOS) os avisos meteorol6gicos n.0 s 114/2017, 115/2017, 
I 16/2017 e 117/2017; bem co mo c6pias dos Comunicados T ecnico

Operacionais Nacionais n.0 s 11/2017, 12/2017, 13/2017, 1412017 e 15/2017, 

sendo que todos estes documentos foram solicitados pelo inquiridor ao 

CNOS que os entregou. 

- Tambem em oito de Agosto de dois mil e dezassete foi junto aos autos o 
documento com o registo de entrada GESCOR n.0 51065/2017, que e a 

impressao da mensagem de correio electr6nico recebida do Gabinete de 

Sua Excelencia o Secretario de Estado da Administra~ao lnterna, na qual e 
determinada que no ambito do presente inquerito sejam efectuadas 
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determinadas diligencias com vista ao esclarecimento de questoes que se 
prendem com o hiato temporal existente entre a chegada de determinados 
pedidos de socorro via I 12 e o se despacho pela ANPC. 

-Tambem em oito de Agosto de dois mil e dezassete foram juntas aos autos 
as impressoes, efectuadas no dia anterior, dos organogramas SGO 
existentes no programa Sistema de Apoio a Decisao Operacional (SADO) 
relatives a ocorrencia 2017100032538. 

- Em nove de Agosto de dois mil e dezassete, foi elaborado e entregue o 
RELATORIO PRELIMINAR REFERENTE A ANALISE DOCUMENTAL DA 
OCORRENCIA N. 0 2017100032538, de que se juntou uma c6pia aos autos. 

- Em dez de Agosto de dois mil e dezassete foi junto aos autos o oficio n.0 

6985/2017, de 09.08, proveniente do Gabinete de Sua Excelencia a Ministra 
da Administra9ao lnterna, que capeava c6pia do Despacho daquele membro 
do Governo do dia anterior no qual era determinado, entre outras coisas, 
0 envio de c6pia do presente relat6rio, quando terminado, a lnspec9ao
Geral da Administra9ao lnterna. 

-Tambem em dez de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido o 
depoimento do Sr. Tenente Coronel 

, a exercer o cargo de 2° Comandante 
Operacional Nacional, do Comando Nacional de Opera9oes de Socorro da 
Autoridade Nacional de Protec9ao Civil. 

- Em onze de Avosto de dais mil e dezassete foi recolhido o depoimento do 
Sr. Dr. , a exercer o 
cargo de 2° Comandante Operacional Distrital de leiria da Autoridade 
Nacional de Protec9ao Civil. 

- Em dezasseis de Aeosto de dois mil e dezassete foi recolhido o depoimento 
do Sr. , a exercer o cargo de 2° 
Comandante do Corpe de Bombeiros Voluntirios do Bombarral. 

-Tambem em dezasseis de AS!osto de dois mil e dezassete foi recolhido o 
depoimento do Sr. , a exercer o 
cargo de Chefe de sala dos operadores de telecomunica96es do Comando 
Distrital de Opera9oes de Socorro de leiria da Autoridade Nacional de 

Protec9ao Civil. 
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- Em dezassete de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido o 
depoimento da Sr.' D. ,a 

exercer o cargo de Subchefe de sala dos operadores de telecomunicac;oes 
do Comando Distrital de Operac;oes de Socorro de Leiria da Autoridade 
Nacional de Protecc;ao Civil. 

-Tambem em dezassete de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido o 
depoimento do Sr. a exercer o 
cargo de Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Pedrogao 
Grande. 

- Em dezoito de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido o depoimento 1 

do Sr. Major , a 
exercer o cargo de Chefe da Secc;ao de Recursos Humanos e Justic;a do 
Comando Territorial de Leira da Guarda Nacional Republicana. 

- Em vinte e um de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido o 
depoimento do Sr. , a exercer o 
cargo de Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntarios da Lourinha. 

- Em vinte e dois de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido o 
depoimento do Sr. Dr. 

, a exercer o cargo de Comandante Operacional Distrital de 
Operac;oes de Socorro de Faro da Autoridade Nacional de Protecc;ao Civil. 

-Tambem em vinte e dois de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido o 
depoimento do Sr. I , a exercer o cargo 
de Comandante do Corpo de Bombeiros de Portimao. 

- Em vinte e tres de Agosto de dois 
depoimento do Sr. 
de Bombeiros Voluntarios de Peniche. 

mil e dezassete foi recolhido o 
, Chefe do Corpo 

-Tambem em vinte e tres de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido o 
depoimento do Sr. 
Subchefe do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Peniche. 

-Tambem em vinte e tres de Aeosto de dois mil e dezassete foi recolhido o 
depoimento do Sr. 
exercer o cargo de Comandante do Corpo de Bombeiros de Peniche. 
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- Em vinte e quatro de A2osto de dois mil e dezassete foi recolhido o 
depoimento do Sr. , a exercer o 
cargo de Comandante do Corpo de Bombeiros de Ansiao. 

- Tambem em vinte e quatro de Agosto de dois mile dezassete foi recolhido 
o depoimento do Sr. , a 
exercer o cargo de Adjunto de Comando do Corpo de Bombeiros 
Voluntarios de Pombal. 

- Em vinte e cinco de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido 
depoimento complementar do Sr. 

, a exercer o cargo de Chefe de sala dos operadores de 
telecomunicac;oes do Comando Distrital de Operac;oes de Socorro de 
Leiria da Autoridade Nacional de Protecc;ao Civil. 

- Tambem em vinte e cinco de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido 
depoimento do Sr. Dr. 

, a exercer o cargo de Comandante Operacional Distrital de 
Le1na oa Autoridade Nacional de Protecc;ao Civil. 

- Tambem em vinte e cinco de A2osto de dois mil e dezassete foi recolhido 
depoimento do Sr. Eng.0 

, oficial bombeiro de 2• do Corpo de Bombeiros Voluntarios de 
Castanheira de Pera. 

- Em vinte e oito de Agosto de do is mil e dezassete foi recolhido depoimento 
do Sr. , exercer o cargo de 
Comandante da Forc;a Especial de Bombeiros da Autoridade Nacional de 
Protecc;ao Civil. 

- Tambem em vinte e oito de A2osto de dois mile dezassete foi recolhido 
depoimento do Sr. , a exercer 
o cargo de Adjunto de Operac;oes da Forc;a Especial de Bombeiros da 
Autoridade Nacional de Protecc;ao Civil. 

- Em vinte e nove dias do mes de Agosto de dois mil e dezassete foi 
recolhido depoimento do Sr. 
Operador de T elecomunicac;oes do Coman do Distrital de Operac;oes de 
Socorro de Lisboa da Autoridade Nacional de Protecc;ao Civil. 
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-Tambem em vinte e nove dias do mes de Aeosto de dois mil e dezassete foi 

recolhido depoimento do Sr. 
Operador de T elecomunica<;oes do Comando Distrital de Opera<;oes de 
Socorro de Lisboa da Autoridade Nacional de Protec<;ao Civil. 

- Em trinta de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido depoimento do 
Sr. Dr. , a exercer o cargo de 
Comandante Operacional Distrital de Opera<;oes de Socorro de Setubal da 
Autoridade Nacional de Protec<;ao Civil. 

- Em trinta e um de Agosto de dois mil e dezassete foi recolhido depoimento 
do Sr. Capitao , a exercer o 
cargo de Comandante da Primeira Companhia do Grupo de lnterven<;ao de 
Protec<;ao e Socorro da Guarda Nacional Republicana. 

- Em cinco de Setembro de dois mil e dezassete foi recolhido depoimento da 
Sr.• D. , operadora da sala de 

telecomunica<;oes do Comando Distrital de Opera<;oes de Socorro de 
Leiria da Autoridade Nacional de Protec<;ao Civil. 

- Em doze de Outubro de dois mil e dezassete, na sequencia de Despacho 
que mandou apronfundar aspectos da investiga<;ao, foi recolhido o 
depoimento do Sr. , a exercer o cargo 
de Comandante de Agrupamento Distrital do Comando Nacional de 
Opera<;oes de Socorro da Autoridade Nacional de Protec<;ao Civil. 

- Em dezassete de Outubro de dois mil e dezassete, na sequencia de 
Despacho que mandou apronfundar aspectos da investigac;ao, foi recolhido 
o depoimento do Sr. , que 
exercia a data dos factos o cargo de Comandante Nacional de Opera<;oes 

de Socorro da Autoridade Nacional de Protec<;ao Civil. 
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IV - DA MATERIA DO PROCESSO 

A. ENQUADRAMENTO 

I. 0 SIOPS e o SGO 

0 Sistema lntegrado de Opera<;oes de Protec<;ao e Socorro (SIOPS) 
encontra previsao no art.0 48° na Lei de Bases de Protec<;ao Civil - Lei n.0 

27/2006, de 3 de Julho, alterada e republicada pela Lei n.0 80/2015 de 3 de 
agosto, no seu capitulo V. 

Ai e previsto, relativamente as opera~oes de protec~oo civil, que o 
SIOPS e o conjunto de estruturas, de normas e procedimentos que 
asseguram que todos os agentes de prote~oo civil e as entldades 
previstas nas alfneas a) a g) do n. 0 I do artigo 46. 0 -A atuam. no 
piano qperacional. articuladamente sob um comando unlco. sem 
prejufzo da respetiva dependencia hierarquica e funcional. 

No mesmo art.0 e previsto que o SIOPS e regulado em diploma pr6prio. 

E atraves do Decreto-Lei n.0 134/2006, de 25 de Julho, alterado pelos 
Decreto-Lei n.0 I 14/20 I I, de 30 de Novembre e Decreto-Lei n.0 72/2013, 

de 3 I de maio que esse Sistema e materializado. 

No n.0 2 do art.0 I 0 daquele diploma e previsto que o SIOPS visa 
responder a situa~oes de iminencia ou de ocorrencia de acidente 
grave ou catastrofe, acrescentando ao n.0 3 que o prlncfpio do 
comando unico assenta nas duas dimensoes do Sistema, a da 
coordenacoo lnstitucional e a do comando qperacional. 

Relativamente a coordena<;ao institucional o art.0 2° estabelece que ela e 
assegurada, a nivel nacional e a nivel de cada distrito, pelos CCO -
Centros de Coordena~ao Operacional, que integram 
representantes das entidades cuja interven~ao se justifica em 
fun~ao de cada ocorrencia em concreto. 
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Os CCO sao responsaveis pela gestao da participa~ao operacional 
de cada for~a ou servi~o nas opera~oes de socorro a 
desencadear. 

No n.0 3 do art.0 2° sao definidas as competencias dos CCO: 

•Assegurar a coordena~ao dos recursos e do apoio logistico 
das opera~oes de socorro, emergencia e assistencia realizadas por 
todas as organizac;:oes integrantes do SIOPS; 

•Proceder a recolha de informa~ao estrategica, relevante para as 
· missoes de protecc;:ao e socorro, detida pelas organizac;:oes integrantes _ 
dos CCO, bem como promover a sua gestao; 

•Recolher e divulgar, por todos OS agentes em razao da ocorrencia e 
do estado de prontidao, informa~oes de caracter estrategico 
essencial a componente de comando operacional tactico; 

•lnformar permanentemente a autoridade politica respectiva 
de todos os factos relevantes que possam gerar problemas ou 
estrangulamentos no ambito da resposta operacional; 

•Garantir a gestao e acompanhar todas as ocorrencias, 
assegurando uma resposta adequada no ambito do SIOPS. 

Quante a gestao das operac;:oes, previstas no capftulo Ill, o art.0 5° do 
mesmo diploma preve que todas as institui~oes representadas nos 
CCO dispoem de estruturas de interven~iio pr6prlas que funcionam 
sob a dire~iio ou comando previstos nos respetivas leis organicas e 
que a Autoridade Nacional de Prote~oo Civil dispoe de uma estrutura 
operacional pr6pria, competindo -the, nos termos da lei, assegurar o 

comando operacional das opera~oes de socorro e ainda o comando 
operacional integrado de todos os corpos de bombeiros de acordo com 
o previsto no regime jurfdico dos bombeiros portugueses. 

Por seu lado, o capftulo IV, consagra a existencia de um Sistema de 
gestao de opera~oes, prevendo no art.0 12° a sua organizac;:ao. 
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Pela sua importincia transcrevemos se seguida os prindpios que o mesmo 

con tern pl a: 

I - 0 Sistema de gestao de opera<;oes e uma forma de 
organiza~oo operacional que se desenvolve de uma 
forma modular e evolutiva de acordo com a importoncia 
e o tipo de ocorrencia. 
2 - Sempre que uma for<;a de socorro de uma qualquer dos 
organiza<;oes integrantes do S/OPS seja acionada para uma 
ocorrencia, o chefe do primeira for~a a chegar ao local 
assume de imediato o comando do opero~ao e garante a 
constru~ao de um sistema evolutivo de comando e 
controlo do opero~ao. 
3 - A decisoo do desenvolvimento do organiza~ao e do 
responsabilidade do comandante dos opera~oes de 
socorro, designado por COS. que a deve tomar sempre 
que os meios disponiveis no ataque inicial e respetivos 
reforcos se mostrem insuficientes. 
4 - 0 comando dos Qj>eracoes deve ter em conta a 
adequaciio tecnica e a capacidade Qj>eracional dos 
og:entes presentes no teatro dos operacoes e a sua 
competencia legal. 
5 - Sem prejuizo do disposto na legisla<;do em vigor, o 

desenvolvimento e a simbologia do sistema de gestao de 
opera~oes e estabelecido por despacho do Presidente da 
ANPC, sob proposto do comandante operacional 
nacional 

Por seu lado o art. 0 13° regula a configura~ao do Sistema de gestao de 

opera~oes: 

I - 0 sistema de gestc1o de opera~oes configura -se nos 
nfveis estrategico, tatico e de manobra. 
2 - No nivel estrategico assegura -se a gestoo da 
opera~ao que inc/ui: 
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a) A determina~iio da estrategia apropriada; 
b) [Revogada]; 
c) [Revogada]; 
d) A elabora~iio e atualiza~iio do piano estrategico de a~iio; 
e) [Revogada]; 
O A previsiio e planeamento de resultados; 
g) A flxa~iio de objetivos especiflcos para o nivel tatico. 

3 - No nfvel tatico dirigem-se as atlvidades operacionais 
tendo em considera~ao os objetivos a alcan~ar de acordo 
com a estrategia definida pelo COS e deflnem-se as 
orienta~oes para o nfvel de manobra. 
4 - No nfvel de manobra determinam-se e executam-se 
ta ref as especfficas, normalmente realizadas e 
desenvolvidas com melos humanos e com o apoio de 
meios tecnicos de acordo com os objetivos definidos. 

Nos art.0 s 14° a 22°, da seq:ao II sao regulados os aspectos que se 

prendem com o Posto de Comando Operacional (PCO), sendo este 

definido como o 6rgoo director dos opera~oes no local do ocorrencia 
destinado a apolar o COS no tomada dos declsoes e no articula~oo 
dos meios no teatro de opera~oes. 

Sao tambem af reguladas as Missoes, a sua Constitui~ao, o prindpio da 

Sectoriza~ao do Teatro de Opera~oes, a Delimita~ao das Zonas -
de lnterven~ao, a defini~ao das Zona de Sinistro, Zona de Apoio, 
Zona de Concentra~ao e Reserva e Zona de Rece~ao de 
Refor~os. 

Ao abrigo do n.0 5 do art.0 12° do SIOPS, todos estes aspectos sao 

regulados no Despacho n.0 3551/20 I 5, de 2015.0 1.1 3, publicado no DR, 

2.' sene, n.0 69, de 20 15.04.09, al se consagrando o 
desenvolvimento, a simbologia e as ferramentas do Sistema de 

Gestao de Opera~oes. 
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0 SGO apoia-se num conjunto de ferramentas de coordena~ao, 
comando e controlo, desenvolvidas pela Autoridade Nacional de 
Protec~ao Civil (ANPC), composto por guias de comando, quadros, 
paineis e documentos que, sem prejuizo da utiliza~ao das 
tecnologias de informa~ao e comunica~ao, garantem o registo 
sistematizado e partilha da informa~ao, garantindo o controlo 
das opera~oes de protec~ao e socorro, independentemente da sua 
ti po logia. 

Pela sua relevancia vejamos os tres primeiros art.0 s do SGO, onde sao 
definidos o ambito, domfnio de aplica~ao e configura~ao do Sistema, bem 
como, descritas as defini~oes mais relevantes: 

Artigo 1.0 

Ambito e Dominio de Aplica~iio 
I - 0 presente Despacho regula e define o desenvolvimento do 
Sistema de Gestiio de Opera~oes, adiante designado por SGO, e 

aplica-se a todos os Agentes de Prote~oo Civil (APC) e 
Entidades com especial dever de coopera~oo, quando 
empenhados em opera~oes de protec~oo e socorro. 
2 - 0 SGO e uma forma de ori:anizacoo Q:f>eracional que 
se desenvolve numa confii:uracoo modular e evolutiva de 
acordo com a import8ncia e o tlf>o de ocorrencia. 
3 - Sempre que uma equipa de qualquer APC ou Entidades com 
especial dever de coopera~iio seja acionada para uma ocorrencia, 
o chefe da primeira equipa a chegar ao local assume de 
lmediato o comando da opera~oo - fun~oo de 
Comandante das Opera~oes de Socorro (COS) - e 
i:arante a construcoo de um sistema evolutivo de 
comando e controlo adequado a situacoo em curso. 
4 - A decisao do desenvolvimento da ori:anlzacoo e da 
responsabilidade do COS. que a deve tomar sempre que 
os meios dispon{veis na interven~ao inicial e respetivos 
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refori;os se mostrem insuficientes, ou quando a previsoo 

do potencial dano o exigir ou aconselhar. 

5 - 0 comando das opera~oes deve ter em conta a adequa~iio 

tecnica dos agentes presentes no Teatro de Opera~oes (TO) e a 

sua competencia legal. 

Artigo 2.0 

Conftgura~oo do Sistema de Gestoo de Opera~oes 

I - 0 SGO configura -se nos nfveis estrategico, tatico e 
de manobra. 
2 - 0 nivel estrategico assegura a gestoo da opera~oo, que -
inclui: 

a) A determinai;iio da estrategia apropriada; 

b) A elaborai;iio e atualizai;iio do Plano Estrategico de 

Ai;iio (PEA); 
c) A previsao e planeamento de resultados e a 

definii;ao das medidas de comando e controlo; 

d) A ftxa~oo de objetivos especfficos para o nfvel tatico; 
e) A identiftca~oo das necessidades e pedido de meios de 

refori;o; 
f) 0 planeamento logistico da opera~oo. 

3 - No nivel tatico dirigem -se as atividades operacionais, 

tendo em considera~iio os objetivos a a/can~ar de acordo com a -
estrategia deftnida pelo COS, nomeadamente: 

a) A gestao de meios e recursos atribuidos; 

b) A fixai;iio de objetivos especificos para o nivel 

manobra; 

c) 0 comando tatico dos setores; 
d) 0 controlo da prossecui;ao dos objetlvos deftnidos; 

e) A execu~oo do piano logistico. 
4 - No nivel de manobra executam -se as atividades 

operacionais, sob dire~oo do nivel tatico, tendo em considera~Cio os 
objetivos deftnidos, nomeadamente: 
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a) A execu~ao dos tarefas especfficas; 
b) A concretiza~ao dos missoes operacionais. 

Artiga 3.0 

Defini<;oes 
I - Comandante dos Operai;:oes de Socorro (COS) 

a) 0 COS e o responsavel por toda a operacao que. 
num dado momenta, comanda. 

b) 0 cos e um elemento tecnicamente qualiftcado e dotado 
de autoridade f!ara atribuir missoes operacionais. 
articular e rearticular as forcas que the forem 
atribufdas. dirigir e regular aspetos logfsticos de 
interesse imediato para as operacoes, bem como gerir 
a informacao 91>eracional. 

2 - Posto de Comando Operacional (PCO) 
0 PCO e o orgao diretor dos opera~oes no local da 
ocorrencia destinado a apoiar o COS, na tomada dos 
decisoes e na articula~ao dos meios no TO. 
3 - Plano Estrategico de Ai;:iio (PEA) 
0 PEA e um conjunto de a~oes que evoluem num 
determinado enquadramento, com o objetivo de 
antecipar e maximizar 91>ortunidades, conduzir as for~as 
na execu~ao e conduta da opera~ao e identlficar as 
medidas de comando e controlo necessarias para a 
concretiza~ao dos objetivos. 
4 - Zonas de lnterveni;:iio (ZI) 
As ZI caracterizam -se como areas com conftgurai;:iio e amplitude 
variaveis e adaptadas as circunstoncias e tipo de ocorrencia, 
podendo compreender a Zona de Sinistro (ZS), Zona de Apoio 
(ZA), Zona de Concentrai;:iio e Reserva (ZCR) e Zona de Recei;:iio 
de Refori;:os (ZRR). 
5 - Zona de Sinistro (ZS) 
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A ZS e a super(fc/e na qua/ se desenvolve a ocorrenc/a, de 
ocesso restrito, onde se encontram exclusivamente os meios 
necessarios a interven~ao direta e com missoo atribuida, sob a 
responsabilidade do COS. 
6 - Zona de Apoio (ZA) 
A ZA e uma zona adjacente a ZS, de acesso 
condicionado, onde se concentram os meios de apoio e 
/ogfsticos, estritamente necessarios ao suporte dos meios em 
opera~ao e onde estacionam meios de interven~cio para resposta 
imediata, sob gestcio do Ce/u/a de Opera~oes. 
7 - Zona de Concentra~ao e Reserva (ZCR) 
A ZCR e uma zona do TO, onde se /ocalizam 
temporariamente os melos e recursos dlsponfveis sem 
missao imediata atribufda, a reserva estrategica e onde se 

mantem o sistema de apoio logistico as for~as, sob gestcio do 
Ce/u/a de Logistica. 
8 - Zona de Rece~ao de Ref or~os (ZRR) 
A ZRR constitui-se como uma zona de contro/o e apoio 
log(stico sob a responsabilidade do Comandante 
Operacional Distrital da area onde se desenvolve o 
slnistro, para onde se dirigem os meios de refor~o atribuidos pelo 
Centro de Coordena~ao Operacional Nacional (CCON) antes de 
atingirem a ZCR no TO. 
9 - Teatro de Opera~oes (TO) 
E. a area geografica que compreende a Zona de Sinistro 
(ZS), a Zona de Apolo (ZA) e a Zona de Concentra~ao e 
Reserva (ZCR). 
I 0 - Setoriza~ao de um TO 

a) A ZS do TO organiza-se em setores a que 
correspondem zonas geograficas ou 
conforme o tipo de ocorrencla e 
estrategicas consideradas; 

funcionais 
as op~oes 

b) A setorizaciio do TO e da responsabilidade do COS: 
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c) Cada setor do TO tem um responsavel que assume a 
designm;Cio de Comandante de Setor 

II - Pontos de Transito (PT) 
sao locais onde se processa 0 contro/o de entrada e safda de 
meios no TO. 
12 - Locais de Refon;o T 6tico (LRT) 
Sao /ocais, na ZA, onde estacionam os meios de interven~Cio para 
resposta imediata a ordem do respetivo Comandante de Setor. 
13 - Ponto de situa~oo (POSIT) 
lnforma~oo referente a um dado momento sobre a 
situa~oo do incidente, os seus efeitos, das atividades em 
curso e do estado dos meios e recursos envolvidos. 
14 - Area d" atua~Cio (AA) 
A area geogr6fica predefinida, na qua/ um Corpo de Bombeiros 
(CB) opera regularmente e OU e respons6vel pela primeira 
interven~Cio. 

15 - Diagrama de um TO - Zonas e responsaveis 

CODIS 

Em suma diremos que toda uma opera<;ao de proteci;ao civil encontra 
previsao legal, encontrando-se devidamente regulados todos os aspectos 
referentes a organizai;ao da mesma e clarificadas todas as competencias e 
obriga<;oes dos diferentes intervenientes, bem como prevista toda a 
organiza<;ao de um teatro de operai;oes. 
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2. Factores indispensaveis ao sucesso da Opera~ao de Protec~ao 
Civil 

Da conjugai;ao de todos os dispositivos legais a que se aludiu no ponto 

anterior, resultam dois aspectos fundamentais que se apresentam como 

indispensaveis ao funcionamento correcto de todo o sistema: 

- Que as duas dimensoes do sistema - coordenai;ao institucional e 

comando operacional - se interliguem e caminhem a par, 

- Que sejam observadas com rigor as normas estipuladas para o 

funcionamento de ambas. 

Encontramos no Plano Nacional de Emergencia de Proteci;ao Civil, 
aprovado pela Resolui;ao de Conselho de Ministros n° 87/2013, de I 1.12, 

um esquema elucidativo do que se acaba de referir: 

LBPC SIOPS 

"I r "" Coordena~ao politica Coordena~ao instituc;ional 
r Comando "I 

CNPC CCON 
(MAI) (PRES ANPC) 

............. ..... . ..•.............. . ··•·········•·•••·• ·····················-

CDPC . CCOD 
(CODIS) - (CODIS) 

-------------- ---- --- -------------- - --- ------- ------ - -~-- - - -------- ---------

CMPC CMPC 
(PRES CM) 

\.._ 
(PRES CM) 

~ 
\._ ~ 
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Quando a coordenai;ao institucional e o comando operacional nao 

caminhem a par ao longo da ocor rencia, ou nao exista devida interligai;ao 

entre ambas, podem estar criadas as condii;oes para o insucesso da 

operai;ao. Se tivermos uma coordenai;ao institucional que nao acompanha 

toda a evolui;ao do sistema de gestao das operai;oes, teremos uma aci;ao 

a duas velocidades o que nao e consentaneo com as necessidades que se 

apresentam. 

Tambem, sempre se dira, que os incumprimentos dos normativos 

referentes ao funcionamento de qualquer das dimensoes do sistema, 

afectara a outra, podendo, em certas circunstancias, revelar-se 

determinante no alcance apenas parcial de objectivos, ou no insucesso, da 

operai;ao de proteci;ao civil. 

3. Outros Normativos enquadradores 

0 SIOPS preve no seu art.0 28.0 e existencia de um Dispositivo especial de 
incendios florestais, estabelecendo o seguinte: 

I - 0 dispositivo especial de combate a incendios 
florestais e um dispositivo sazonal que tern como objetivo 
aumentar a rapidez e a qualidade da interposi~iio das 
for~as de interven~iio de todas as organiza~oes 

integrantes do SIOPS. 
2 - 0 dispositivo especial de combate a incendios florestais e 
planeado plurianualmente. 
3 - 0 dispositivo especial de combate a incendios florestais tern 

como conceito estrategico: 
a) Garantir uma primelra lnterven~iio imediata e 

segura em incendios declarados, dominando-os a 
nascen~a; 

b) Limitar o desenvolvimento dos lncendios e reduzir os 
reacendimentos; 

Av. do Forte tm Ctirnaxide I 2794·11:2 Qirnoxide · Portvgol 
17/ 133 

Tel.: + 3Sl 21 424 ?l 00 Fax; + "351 21 424 71 80 

w0vh'1.proc1v.pt 
9eral@proeiv.pt 

·' 

"1 



c) Garantir permanentemente a unidade de comando, 
controlo e comunica~oes; 

d) Garantir permanentemente a seguran~a de todas as 
for~as das organiza~oes integrantes do SIOPS; 

e) Garantir a prioridade da interven~oo terrestre e 
aerea para as zonas de maior risco florestal, 
nomeadamente areas protegidas ou areas de elevado valor 
econ6mico; 

O Garantir permanentemente a defesa de pessoas e 
seus bens. 

Tai desiderato e levado a cabo atraves da Directiva Operacional Nacional 

n°2 - Dispositivo Especial de Combate a lncendios Florestais (DON 02-

DECIF). 

Ai e previsto que ela e subsidiaria da DON n. 0 I - Disposltlvo 
lntegrado das Opera~oes de Prote~ao e Socorro (DIOPS) da ANPC e 
atualiza a DON n° 212016 da ANPC - DECIF, com base na legis/a~iio em vigor 
e nos contributos dos Agentes e Entidades que a integram, constituindo-se como 

um instrumento de planeamento, organiza~iio, coordena~iio e comando 
operacional. 

lgualmente se refere que com esta DON, deflne-se a arquitetura da 
estrutura de dire~ao, comando e controlo, a forma como e 
assegurada a coordena~oo lnstitucional, a regula~oo, a articula~oo e 
otimiza~oo do atua~oo operacional das for~as integrantes do SIOPS, 
dos organismos e institui~oes envolvidas ou a envolver nas opera~oes 
de defesa da floresta contra incendios, entendida esta na vertente da 
prote~iio e socorro, tendo em vista o cumprimento dos objetivos estrategicos 
definidos pelo Governo nesta materia. 

Para alem de se prever que a DON-02 DECIF e para consulta 

permanente das entidades que concorrem para as a~oes de prote~ao 
e socorro no ombito dos incendios florestais, e esta disponibilizada 
publicamente no sftio da internet da ANPC, estipula-se que a mesma serve de 
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base a elabora~iio dos Pianos de Opera~oes (PLANOP) de resposta a 
incendios florestais, dos Pianos das Areas Protegidas, e de referencia 
a elabora~iio de todas as Diretivas, Pianos OU Ordens de Opera~oes 
de todos os Agentes e E.ntldades integrantes do DE.CIF. 

No seu ponto 7. B. sob o titulo Organiza~oo e Funcionamento do 
DE.CIF, a DON-02 DECIF estabelece os prindpios e ac.;oes operacionais 
que devem ter lugar no periodo de vigencia daquele normative em caso de 
ocorrencia de incendio e fora dela. 

No sub ponto (3) e previsto que OS estados de alerta do SIOPS para 0 

DE.CIF siio os aplicaveis ao DIOPS, decorrendo de cada estado de 
alerta o mesmo conjunto de a~oes definido na DON n. 0 I - DIOPS, 
com as necessarias adapta~oes aos incendios florestais, acrescentado o 
sub ponto (4) que para a/em do previsto na DON n.0 I - DIOPS em materia 
de SGO e seu desenvolvimento, o refor~o da estrutura de comando e 
contro/o acontecera quando: 

(a) A previsiio do dano potencial o aconselhar; 
(b) A localiza~iio e a situa~iio do incendio o exigir; 
(c) E.xistam mais de 6 (seis) equipas de interven~iio no 
terreno; 
(d) Seja necessaria a coordena~ao de varias aeronaves; 
(e) Existam varios incendios em simultoneo na zona; 
(f) 0 incendio se desenvolva intensamente no interface florestal I 
urbano. 

Por elucidativos e relevantes para o caso transcrevem-se de seguida os 
quadros constantes dos anexos 3, 4 e 5 da DON-02 DECIF: 
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ORGANOGRAMA DOS ORGAos DE DIRE<;:Ao. COORDENA<;:Ao E EXECU<;:Ao 

DA POLfTICA DE PROTE<;:Ao CIVIL E DA ESTRUTURA DO SIOPS 

-, orgaos de 01rccrJo, Cao1d1·n,1~~u I' f)(f~Cu~lo •1otft!i.i de P•otec~oCwil E~truttJrJ d0$~0PS t 
(1.~trutu rd optr.rcro1131J 

M \ricip&I 

' (l"~trutura po!ltlc.1} 

~Co~rd" Opr~ciOl"~I "' 
IP:c;n=;;.ni:n:e; 

' 

' 

' 

' 

' - ------, ' 
J I : ---1,.~~'""i------r-~ I ,1 I 

' : : ------' : .__ ------· ... ------------· ·-------·· ........ ---------

ORGANIZA<;:AO GLOBAL DA RESPOSTA 

"9"WIB•lll I'll 

Dispositiva de VigilJntla e Detoc~a 

'" ....... '.4 

~ ,,.. 
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MATRIZ DE REFER~NCIA DA EVOLU<:;:AO DO SISTEMA DE GESTAO DE OPERA<:;:OES 

Comando* 
Fases do Celulas do PCO N° miximode 

Setoriza~o 
Ferramenca 

SGO (Gradua>iio Obrigatorias equipas suporte do SGO 
Minima do COS) 

Mais graduado no 
Guia de 

Fase I Nenhuma 6 Equipas Nao Obrigatoria Comando e 
TO Contro lo 

Elemento Q uadro 
Fase II Comando Corpo Opera,oes 18 Equipas Ate 3 Setores VCOT 

de Bombeiros 

Com-andante de 
Opera,oes 

Fase Ill 
CB 

Logfstica 108 Equipas Ate 6 Secores VCOCNPCC 
Plan ea men to 

EO daANPC ou 
Opera>oes Comandante CB VOC/VPCC 

Fase IV designado para o Logistica > I 08 Equipas Ate 6 setores 
VGEO /CETAC 

efeito 
Planeamento 

*Sem prejufzo do disposto no SIOPS (Decreto-Lei n.0 134/2006, de 25 de julho com as altera>oes 

introduzidas pelo Decreto-Lei n .0 73/20 13, de 31 de maio). 

Meios Aereos 

ECIN, EIP, BCIN, GCIF, 
GLOR, GRIF, GRUATA, 

CRIF 

Opera§Oes 
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Logistic a 

Constituir;ao de um Posto de 
Comando Operacional (PCO) 

Posto de Comando 
Operacional 

Expansao ou retrar;ao 
da organiza~ao no teatro 
de opera>~es consoante 
a evolur;ao da situar;3o. 



FASE IV DO SISTEMA DE GESTAO DE OPERA<;:OES 

Organograma SGO - Fase I V 

Oficial Seeuran~a 

- -.- -- - --I 
I p I 

I C : ofic;ol l<afo!ice 

I 0 I Nt~deod!."Meki\f'l!ecuno~ 
I I ._11_ud_'•-•-·-"'--.~~~--' 

I_ - - - - - - -
r -,- - - - - - - - - , 
I I PonlOOO T1:lm.a:o I 

I f ~-~ i!• Ac-~•rv~ I 
I I &rcj>fc~~~.... I 
IZ1 -,a I J..re11 dede:can:o 

IC I JI .\ru•n....,vltr.ckl I 
IR' ... : 1-'==:::=:=-r Apoio µr.itirio 

: : r=:.=.~=,.=_=."=~= •• =,_=,=~=i:,..i=.=i 
I I ~~1...,,hn(nl» J..., 

I I ~.U«~IOo .. ~-~ 

L.a.---------1 
Mt!~ 

Esp•ci~is 

Ccmandante das Opera¢es 

' de Socorro (COSJ .. . 
ot1c1a1 uea(:io 

Oficfal Rela~Oei PUbllus 

c.elul.l de OpCr.1C0C~ 

Ofic ial Pl1.ne1mtnto 

tJUch.•odo: ll•fcttJU(ilcS 
, Nl1fltt!dt Attt...clp~:la 

j N1ic:ot.,~ ts~1<11lsws I ----i----- -----

Equlp.u 

h pl!!cif!cn 

COf'.AR ERAS 

Das transcrii;oes efectuadas, das normas citadas e dos mapas 
reproduzidos supra, fica a ideia de como deve decorrer a organizai;ao da 
aci;ao de proteci;ao civil em caso de incendio florestal e as regras e 
parametros a que estao subordinados os diferentes intervenientes. 

E com este enquadramento que passaremos a analise dos acontecimentos 
tendo presente a materia recolhida durante a instrui;ao. 
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B. DOS FACTOS CONSTANTES DO PROCESSO 

I. lntrodu~ao 

Como ponto de partida para a instrur;ao do presente processo de inquerito 
tomou-se a flta do tempo constante do SADO, de que nos foi entregue uma 
c6pia em conjunto com o despacho que determinava a abertura do 
processo, que nao dispensou, como veremos, a consulta de demais 
elementos constantes na ficha da ocorrencia 20 17 100032538 daquele 
sistema informatico de apoio a decisao.1 

Tai como ja haviamos referido no RELATORIO PREL/MINAR REFERENT£ A 
ANALISE DOCUMENT AL DA OCORRENC/A N. 0 2017100032538 a fita do 
tempo apresenta pouco rigor no que concerne ao registo dos dados, e niio ha 
harmonizac;iio nas designac;oes empregues. 

A fita do tempo s6 aparece estabilizada, quanto a informa~ao e metodologia 
empregue, a partir de dia 19. 

Por isso, foram determinantes os depoimentos recolhidos de diferentes 
intervenientes no PCO e na opera~ao. S6 atraves das afirma~oes que 
produziram se puderam compreender os factos ocorridos, a evolu~ao da 
opera~o e os detalhes mais relevantes. 

Toda a documenta~ao que foi junta entretanto, quer a solicitada, quer a 
entregue pelos depoentes, veio a ser de grande importincia para a analise 
que se explanani de seguida. 

1 Com descaque para as grelhas de despacho de meios e registo de chegada ao TO 
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2. Questao previa 

Como ja havfamos referido do RELA TOR/O PRELIMINAR REFERENT£ A 
ANALISE DOCUMENT AL DA OCORRENCIA N. 0 2017100032538 existe uma 

questao previa que convem analisar. 

Dizfamos entao: 

"Estando decretado um nivel AMARELO do Estado de Alerta Especial para 
o $/OPS para o distrito de Leiria: 

- Niio se vis/umbra a primeira vista a raziio pela qua/ perante 
a a/tera~iio para AV/SO LARANJA, para tempo quente no 
distrito de Leiria - ocorrida na mensagem de correio 
electr6nico do IPMA, enviada as 23H42M, de 15.06.2017 
com as referenda P065LPMG 152238, noo foi alterado o 
n{vel do Estado de Alerta Especial para o SIOPS 
para aquele distrito de AMARELO para LARANJA, 
promovendo-se a elabora~iio de um novo CTO, que a/terasse 
o CTO I 112017. 

- Sobre este assunto versa o titulo "Situa~iio Previa': constante 
do trabalho "Relat6rio Ocorrencia 2017100032538 lncendio 
de Pedr6giio Grande': a pag. 18 a 23, e/aborado pelo CNOS , . 
e cuja c6pia se encontra nos autos. Porem, deixamos o juizo 
de aprecia~iio do mesmo para o Relat6rio Final do presente 
lnquerito, dado carecer de uma ref/exiio profunda que niio 
pode ser efectuada neste momenta, devendo antes s€-/o no 
momenta da aprecia~iio global de todos os factos." 

Esta e uma questao que encerra alguma subjectividade, envolvendo 

metodologias e tecnicas empregues para a determinai;ao do nivel de alerta 

a activar para o SIOPS, conforme o estabelecido na Directiva Operacional 

Nacional n.0 l/ANPC/2007, "Estado de alerta para as organizai;oes 
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integrantes do Sistema lntegrado de Opera~oes de Protec~ao e Socorro 
(SIOPS)", publicada atraves da Declara~ao (extracto) n.0 97/2007. 

A pags. 18 a 23 do trabalho "Relat6rio Ocorrencia 2017100032538 lncendio 
de Pedr6goo Grande", elaborado pelo CNOS e cuja copia se encontra nos 
autos e referido: 

A primeira quinzena do mes de junho registou um numero de ignir;iies de 
incendios Porestais a rondar as 50 ignir;oes di6rias, um valor ligeiramente 
acima do media dos ultimos 5 anos. Contudo, o valor acumulado para este 
periodo qpresenta o vqlor mais bqixo deste quinquenio. com 612 ifnicoes. 
conforme Figura I I. 

Comparatlvo Plurianual Nacional 
Mes dtJunho 

uo --- ·------;:i~-;;;--------·----.---
A<umvl•<lo mttiu 

><• ---------

"' ·--· ... ----------

-IOU - IOU - lO• - IO• _,,., -l'O'l? ---~•S~llOJ~llt 

F~ura I - lncindios Fforesttm: Comporativo Plurionuol/mis de junho 
Foni.: ANPCISADO 

llOU l!otl•~ 

11 lOlS •l"" •>« 

0 cen6rio meteorot6vico previsto pelo lnstituto Portufues do Mar e da 
Atmosfera OPMA!. para o periodo de I 6 a I 8 de junho. apontava um 
incremento dos valores da temperatura maxima a variar. na veneralidade 
do territorio. entre 30 e 36°C. com exceciio de alvuns locais do interior, onde 

se poderjam atinfir valores entre 3 7 e 40°C. e da fa ix a costeira a norte do 
Cobo Raso, onde as temperaturas niio deveriam ultrapassar 26°C, 
aproximadamente. Para OS dias 16 a 18 de junho. a temperatura maxima 
poderia atinvir valores entre 40 e 43°C nos refii5es do interior e entre 35 e 

39°C nos regii5es do litoral. 
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Ainda segundo o IPMA. o temperatura minima subiria gradualmente a partir 
do dia 17 para valores na ordem dos 20 a 22°C em quase todo o territ6rio, 
podendo mesmo atingir 23 a 25°C em muitos locais, em especial do interior. 

A intensidade do vento esperado era moderada, sobretudo nos terras altos, e 
a humidade relativa esperada seria inferior o 30% na generalidade do 
territorio continental. 

Com base neste cenario, o IPMA emitiu o Aviso n° 11412017 para Tempo 
Quente, de nivel Laranjo para os distritos de Vila Real, Bragan~a, Viseu, 
Guardo, Castelo Branco, Portalegre, Evora e Beja e de nivel Amarelo para os 
restantes distritos. 

········ ···$o'ti!i:il>"6 ...... , ................................................................. , 
: AVI : DISTRITOS : PERlODO : 
i QUENTE i : : . . . 
:--· -· ··· · ·-···· ··--· -· · -·· .; .vr · --- ------------.- -------· ---~--· ---· --· -·· ··· · · · ·· · · · · -- ----: 
: : 1la Reik Bragan~a. V1seu. G~rda, : I l:OO DE 16JUN E AS OS:OO : 
, LARANJA , Cascelo Branco, Portalegre. Evon • 

8 
NHO • 

• • • DE I JU • l : e Beja : 
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~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~-· i 'l:oc>i>e Ys ·uN ·e As·o!:oo • ·: ! AMARELO ! l\estanm Distritos i de I~ JUNHO i 
. ' ' ' 
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Tob,Jo r ·Allisos IPMA 

Foo~e: IPMA 

Na sequenda do quadro meteorol6gico presente, a ANPC e(etuou, na manha 
de dia I SJUN I 7, uma videocon(erencia com o IPMA. tendo de seguida, com 
base na in(orma~ao meteorol6gico reportado, elaborado a Comunicado 
Tecnico Operacional (CTO) N° 11, para ca/or e perigo de incendlo 
florestal, determinondo: 

• A passagem ao Estodo de Alerta Especial (EAE), do Sistema lntegrado 
de Opera~oes de Prote~ao e Socorro (SIOPS) para o Dispositivo 
Especial de Combate a lncendios F/orestois (DECIF), de nlvel 
AMARELO, a partir das 08:00 de 16 de junho ate as 23:59 de 
18 de junho, para todos os distritos, BHSP e Comando Nacional de 
Opero~oes de Socorro (CNOS); 

• A garantia do permanente acompanhamento e cantrolo de todas as 
eventuais ocorrendas, atraves do respetivo COOS e de um aumento 
das a~oes de monitoriza~iio, com especial enfoque nas 
areas historicamente identificadas como mais sens(veis; 

• 0 refor~o da prontldoo dos diversos intervenientes, com a 
eventual organiza~iio de a~oes integradas de vigiloncla, 
coordenadas pela GNR, nos /ocais mois vulneraveis e em 
articula~oo com os respetivos oftciais de ligo~ao. 
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Ainda nessa manho decorreu a primeira videoconferencia com o centro de 
coordena,ao de resposta a emergencias (£RCC - Emergency Response 
Coordination Centre) da Camissiio £urapeia (CE), integrando representantes 
de £spanha, Fran,a, Italia, Cro6cia e Grecia, e onde a ANPC deu nota do 
perigo de incendio, previsto para os dias seguintes. 

Na sequencia da efabora,ao do CTO houve ainda fugar a efabora,ao e 
difusoo do correspondente AVISO A POPULA(:AO (Aviso n. 0 812017 de 
15.06.2017 emitido as 12:00) divufgando e evidenciondo: 0 cenarlo 
meteoro/6gico prevlsto, os efeitos expectoveis, as medidas 
preventivas relativas ao ca/or e uso do fogo em espa~os rurais nos 
termos da /egisla~iio em vigor. 

£ste Aviso foi afvo de amp/a divufga,ao publica atraves de diversos orgoos de 
comunica,ao social (OCS) nacionais, regionais e locais, canforme exemplos no 
Anexo 2. 

Atraves dos avisos do IPMA n.0 11512017 e 11612017, emitidos 
respetivamente as 23:38 de dia 15 de junho e as 18:49 de dia I 6 de junho, 
as avisas Jaranja e amarela foram prolongados ate as 21 :00 de dia 18 de 
junho. 

Perante estes avisos de nfvel amarefo e faranja do IPMA, onde apenas fai 
prolongado o periodo de vigencia temporal para o mesmo espa,o geografico, 
a ANPC manteve o CTO do dia 15 de junho por este prafangamenta j6 estar 
enquadrado com o periodo de alerta estabefecido para a D£CJF, por via do 
CTO elaborado no dia 15 de junho. 

Par via do av/so n.0 11712017. emitido pelo IPMA as 23:05 do dia /6 de 
iunho. a e/evocoo do nivef vermefho para tempo guente ocorreu apenas para 
as distritos de Brai:anca. Lisboa. Setubal e Santarem. 

Em nenhum dos avisos mencionados se fazia referencla para a 
possibilidade de ocorrencla de instabilidade convectiva ou da 
ocorrencia de trovoadas. 

Anafisando o numero de ocorrencias verificado no periodo de 15 a 22 de 
junho constata-se que, apesar da existencia de condi,oes meteorof6gicas 

excecionais, previstas sobretudo para o periodo de I 6 a 18 de junho, o 

numero de igni,oes registado apenas atingiu as 152 no dia 17 de junho, 

mantendo nos restantes dias vafores proximos das I 00 ocorrencias. 
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Tobe lo 2 - Regi.sto dt Ocorrtndos/dfo - perlodo I 5 o 22 de junho 
Fonct: IWPOSADO 

0 dia 15 de junho registou um total de 68 incendios f/orestais, sendo que os 
distritos com moior numero de igni~iies foram os distritos do Porto e de 
Usboa. Os dois incendios com maior empenhamento operacional tiveram lugar 
em Carrapichana/Celorico da Beira, envolvendo 95 operacionais, 26 meios 
terrestres e 3 missiies aereas, em Magalhii/Vila Real envolvendo 602 
operacionais, 152 meios terrestres e 14 missiies aereas, sendo que este 
incendio foi dado coma dominado as 00:0 7 de dia 16 de junho. De referir 
que o dlstrito de Lelria apenas registou neste dia 5 incendios 
florestais. 

0 dia 16 de junho registou um total de 90 incendios, sendo que os distritos 
com maior numero foram uma vez mais os distritos do Porto e de Usboa. As 
22:00 todos os incendios se encontravam dominados, sendo que aqueles que 
tiverom moior empenhomento operocionol (oram os incendios de Freixo /Alij6 
com 336 operacionais, 92 meios terrestres e 15 missiies aereas, o incendio de 
Bicos!Odemira com 200 operocionais, 66 veiculos e o incendio de Vale do _, 
Seixo/Trancoso com 183 operacionais, 45 meios terrestres e 5 missiies 
oereos. De referir que o distrito de Leiria apenas registou, neste dia, 
um unico /ncendlo. 

Com base na sequencia dos dados acima reportados e possivel apresentar os 

seguintes considerondos: 

• 0 nivel de alerta estabelecido [Nivel AMARELOJ2 foi ajustado. 
considerando que o numero de ifnicoes verificado diariomente no 
periodo de 15 o 22 de /unho. nao ultrapassou as I 52 iffliciies [4 
ocorrencias foram awefadasl. um valor muito inferior oos va/ores que 
historicomente se registom nestas condiciies. durante os picas de 
atividade na fose Charlie e que rondam as 3001400 it:niciies diarias. 
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• Contudo, e fruto do incremento do empenhamento operacional 
veriflcado com os incendios ocorridos no dia I 7 e 18 de junho, foi 
elevado para o nivef LARANJA3 para todos os distritos a partir dos 
I 8h00 de dia 18 de junho e, efevado para VERMELH04 para os 
distritos de LEIRIA, CASTELO BRANCO, SANTAREM £ COIMBRA, a 
partir dos 20h30 de dia 20 de junho. 

• No distrito de Leiria em concrete, foram registadas 4 ocorrencias de 
incendios f/orestais no dia I SJUN, I no dia I 6JUN e 9 no dia I 7JUN. 
Estes mlmeros estao perfeitamente enquadrados numa situa~ao de 
EA£ de Nivef Amarefo e naquela que e a capacidade de resposta do 
dispositivo instalado ( o distrito de Leiria possuio a data um efetivo de 
I 9 equipas de combate no quadro do DECIF, nurri total de 95 
operacionais). 

• Em termos comparativos. e olhando para o hist6rico dos Ultimos EA£ 
Amarefos para o DECIF. verifica-se que por normo se registom 
inclusive mlmeros diaries de ocorrencios mois efevodos do que oquefes 
que nesto fose foram rei'istodos. Apenos como exemplo. opresento-se 
o sei'uinte comporotivo: 

r · ------~~-~~;.;~~~~-~-~~~I~~~ -. --. · 1 · --. -. -·;; o;~~=:~~~!:~~iA" ...... · 1 
[ · · · · · · · ·······Wis jui.·io i6 · · · · · · · · · · · · · · j · · · · · · · · · · · · · · · · · 65·7 ii i 3 i · · · · · · · · · · · · · · · · · j 
t · · · · · · · · · · · · · i'.i1i'i ju·i: i"cff 6-· · · · · · · · · · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · · - -.-i H ·1; Ho······ ·· ··· ····· ~ . ' . 
~ - ----- ------------------------ -----------J--- - --- ---- - - -- - ------ - --- ------------ ---- - J ; 15/16AG02016 ; 3 15 11157 : 
' . ' :- -----------"i"iii3 ·A1:;·0 ·io i 6 -------------; ----------------"44"i ii i47" •••••.•••• .••.• · : 

[- ----· -•. -- i"6i I 8)"0i'i'"lo ir •· - - --· - --· i--·. ~ ---.. ·--J°667iT2i--••. -... -·--·i 
~------------- --···----------------------·~----- ---------- --------------------·----- · 

• A efeva,ao dos niveis de oviso de temperatura por pa rte do I PMA para 
o nivef VERMELHO, openos incluiu os distritos de BRAGAN(A, LISBOA 
SANTAREM £ $£TUBAL Nestes distritos e periodo o otividode 
operocionof foi o seguinte: Brogon~o 7 incendios, Sontorem 28 
incendios, Usboa 2 7 incendios e Setubol 09 incendios. Estos evidencios 
perm item concluir que o oumento de nivef de oviso do I PMA, niio se 
troduziu num incremento do otividode operocionof, niio flcondo 
demonstrodo por isso umo reta,ao de couso-efeito. 

(Sublinhados nossos) 

Ora, da transcrii;ao efectuada reparamos que a alterai;ao para AVISO 

LARANJA, para tempo quente no distrito de Leiria - ocorrida na mensagem 
de correio electr6nico do IPMA, enviada as 23H42M, de 15.06.2017 com a 
referenda P065LPMG 152238, nao foi considerada. Apenas al i e referido 

que por via do aviso n.0 11712017, emitido pelo IPMA as 23:05 do dia 16 de 
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junho, a elevac;ao do nivel vermelho para tempo quente ocorreu apenas para os 
distritos de Braganr;a, Usboa, Setubal e Santarem, omitindo-se que aquele 
comunicado alterou de amarelo para laranja o aviso relativo ao 
distrito de Leiria. 

Esta altera<;ao, embora comunicada somente as 23H42M, de 15.06.20, 

parece-nos que deveria ter sido objecto de melhor analise. 
Principalmente se conjugada a afirmai;:ao persistencia de valores elevados 
de temperatura maxima com a informai;:ao do briefing Tecnico
Operacional Nacional, realizado no d ia 16 de junho, onde consta 

que foi disponibilizada a informa<;ao meteoro16gica relevante, tendo ficado 

ali registado: 

De acordo com a informac;ao disponibilizada pelo IPMA, nas 
pr6ximas 72 horas, sa/ienta-se o agravamento da situacao 
meteoro/6gica a partir de hoje e durante o fim-de-semana, com 
tempo guente e seco, destacando-se o seguinte: 
• Hoje, aumento da temperatura maxima para valores entre 38 

e 42 °C nos regioes do su/ e do interior centro e entre 35 e 40 
•c no interior norte. Humidade relativa do ar entre 20 e 30% 
nas regiiies do sul e do interior centro e norte. Vento moderado 
(ate 30135 km/h) de nordeste no Algarve e nos terras altos do 
Norte e Centro durante a madrugada ate meio da manha. 

• Amanha sabado. persistem os fatores de hoje e ocorre uma 
diminuicao da humidade relativa do ar para valores entre I 0 e 
20% nas regiiies do sul e do interior centro e norte. Aumento 
da temperatura minima para valores entre 20 e 22 •c em 
quase todo o territ6rio do continente, podendo atingir valores 
entre 24 e 28 °C nas regiiies do sul e do interior centro. 

• No domingo, persistem os fatores dos dias anteriores e agrava 
a situac;ao tambem nos regiiies do /itoral centro, com aumento 
da temperatura maxima para valores entre 30 e 35 °C 

indices de incendio em niveis muito e/evados e maximos no Algarve 
e no interior Norte e Centro. 
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(sublinhados nossos) 

Ademais, parece-nos que nao se deveria olhar ao hist6rico apenas do 
ano anterior para aferi~ao da probabilidade de igni~oes no 
periodo hom61ogo, mas antes a um maior numero de anos. Tai como, 
por igual ordem de razao, 0 numero de igni<;oes havidas nos ultimos dias 
deveria ser tambem comparado com anos anteriores em situa<;oes 

meteoro16gicas similares e nao apenas como ultimo. 

Se ponderado desta forma, a altera<;ao do aviso do IPMA resultaria muito 
provavelmente numa passagem do nivel de alerta do SIOPS para 
LARANJA, no distrito de Leiria, se atendermos aos criterios constantes 
do n.0 3 e 4 da Directiva Operacional Nacional n.0 l/ANPC/2007. 

A prognose apontaria para uma situa<;ao com uma classifica<;ao do grau de 
probabilidade de Elevada e um grau de gravidade de Moderada, o que por 
for<;a da Matriz dos niveis do estado de a/erta especial para o S/OPS versus grau 
de risco sempre imporia o nfvel LARANJA 

3. 0 incendio e o cumprimento do SGO 

a. Os momentos iniciais 

Segundo a fita do tempo o primeiro alerta para o incendio teve lugar via 
I 12, pelo que se presume ter tido o seu infcio antes desta hora. 

17l06£20 17 14:4J Comunicac.!o OUTRO coos co 112pt lnforma : COLUNA DE FUMO SERA EM MATO 

17£0§£2017 14:4J Mudan·ca de Estado coos CDDSJCNDS oespacho de 1.0 Alerta 

Recebido o alerta na sala de opera<;oes do CDOS Leiria foi efectuada o 
despacho de meios e accionada a triangula<;ao. 
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17lQ§l2Ql7 J4:4;l Comunlca~ao coos ORMIS HS: R:l60; 0: 32KM 

17l06l2!l17 J4:4J Comunlcac;ao coos CB 
Adonado cev Pe<l(og!o Grande e reita trtangula~o 
com C8's castanheira de Pera1 FlgueJr6 dos Vinhos e 
CMA ferreira do Zezere. Informado COOIS Leirla. 

lzlgfi£~g11 14: 43 Comunlcac;ao coos PLANO COMUN!CA<;OES: SIRESP: COOS 01 LR; PC 
MAN 01 LR/// ROB: CANAL 106; MANOBRA 01. 

As 14H54M e informado 0 coos da identifica~ao do cos e e efectuado 0 

primeiro POSIT (ponto de situa~ao)2• 
INFO. incE:ndio a arder com muita intensidade 

1Zlg6£2017 14:54 POSIT cos coos necessita de maiS melos para o toe.at, fora acionados 
mais viaturas dos csvs ant~riores e do CBV Anstao. 

17lQ!2lZQ1Z 1g·54 cos coos CBV Pe<lr6g~o Grande/ Bombelro de 2.a/ HUGO 
CARVALHO 

Estamos na fase I do SGO: o mais graduado do CB no TO - Bombeiro de 
2.'/ - assume o COS. 

Segundo o depoimento de ', Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Pedrogao Grande, "o Adjunto de 
Comando, , tinha seguido para o local. 56 nao assumiu o 
comando da operac;ao porque avistou uma coluna a norte do local do incendio, 
nos escalos, concelho de G6is e foi proceder, a meu pedido, ao seu 
reconhecimento. Ap6s reportar que o incendio era no concelho de G6is regressou 
ao TO, estando j6 eu de COS". 

Essa a razao para que no novo POSIT, efectuado oito minutos depois do 
primeiro, mencionado como oriundo do "Comando 3 de Pedrogao"3

, este 
nao seja identificado como COS. 

Neste POSIT e refor~ado o pedido de refor~o de meios e aparece a 
i ndica~ao que 0 "incendio e de grandes propor~oes". 

17/0612017 15·02 POSIT 

2 n.0 13 do art. 0 3° do SGO 

OUTRO COOS 
COmando 3 de Ped(ogao lnforma que o incendlo jil e 
de grandes propo¢es, e ede mats meios. 

3 Repare .. se as virias designa~Oes empregucs ao longo da fita do tempo para as mesmas pes.soas ou entidades 
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Nos POSIT e lnforma~oes sequentes, que permitem a caracteriza~ao do 
incendio, nas tres horas seguintes, e sempre indicado este atributo 

"intensidade" e necessidade refor~o de meios. 

·1Si lllillll POSIT cos coos lne~ndio com m uita intensidade pedido de mals uma brigada. 

15:J7 :QQ POSIT cos coos lnforma 00<><denadas SIRESP N 390 57.2053 • W so 09.3357 

lfl: ]4:QQ POSIT cos coos INFO: l nc@ndio continua com grande lntensldade. 

·1z·a1·oa POSIT cos coos Intorma : Jncandio com 3 frenteis actlvas a ardcr com lntensldade. 

IZ' JJ ·QQ POSIT cos coos posto de comando lnforma que preclssa com urgencla melo-s para o local e pede mai.s 
uma brlaada. 
Ineandio com 4 frentes, 60°/o arder livremente. Frente de lntendio a dlriglr·se para 

1!;!:14 :00 POSIT cos coos a Zona tndustrtal de Pedrogao Grande. A setorizar o TO em 5 setores. Sol!citados 4 
canals de manobra. 
Incendlo actlvo com quatro frente.s, a arder com lnten5idade, grupos a razer 
defesas perimetrica a habltac;Oes. Uma crianYl com lntoxica~o a nivel de rumo 

20•45 ·00 POSIT cos coos inconSciente, a ser tr~nsportada para a zona Industrial de Pedrogao Grande para se.r 
avallada peta equlpa medlca do H4 do INEM. Val ser acttvado melo aereo do INEM para 
evacuac;ao de sinlstrados de um desplste. Activa~o do piano municipal de Pedrog!io 
Grande. 

2Li lZiQQ POSIT cos coos lncendio arder com intensidade, a desenvolver~se em 4 frentes. Existe muito 
vento no local, necessldade de mals melos terrestres. 

Do testemunho recolhido do Cte. do CB de Pedrogao, esta ideia e tambem 
confirmada." 

"Segui entao a oeste, quando me apercebi da grande dimensao 
que ja havia tornado. Entretanto recebo contacto do COD/$ a 
quern peco mais meios dada a dimensao que tinha tornado. Via 
$/RESP pedi ao CDOS o accionamento de uma brigada de Castelo 
Branco, dado ser mais perto do local." ... "Um pouco mais acima 
onde a visibi/idade era melhor. pude ver que o incendio tinha 
proporcoes enormes, pelo que te/efonei ao COD/$ informando-o de 
ta/ e pedindo que accionasse mais meios." 

(sublinhados nossos) 

Depois do primeiro alerta e ao· longo da primeira hora e meia das 

opera~oes chegam ao TO 11 vefculos de combate e 3 veiculos de apoio: 8 
VFCI, I VLCI, 2 VTTU, I VTTR, e 2 veiculos dos sapadores florestais. A 
estes acresce um helic6ptero ligeiro e um pesado, com uma equipa da FEB 

e 3 veiculos de comando. 
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~Dlldldl ~ l!llA tlllW Minuto$ Data ~:f!! "!:r1~· l2itas;;begasl1I S1 D•, -........... hn Saida Ent 
CBV 

Pedr6g8o VFCI05 17-06-2017 14 :43:00 17-06·2017 14 :44 :00 17·06•2017 15:00 
Grande 

!CNF ESF 01-164 17·06-2017 14 :43:00 17-06•20 17 14 :44 :00 

!CNF ESF 08-164 17-06-2017 14 :43:00 17·06•2017 14 :44:00 

GNR VT· 17-06-2017 14 :43:00 17· 06 •2017 14 :45:00 PATRULHAI0.04 
CBV Cost VFCl01 17-06-2017 14 !43:00 17-06-2017 14 :49:00 17-06-2017 1S:1S de Pfra 

CHA 17-06- 2017 ferrdrl HEBL31•H31 14 :43:00 17-06-2017 14 :51:00 J7·06·2017 15:05 
doUzcre 0 

FEB· EHATI 

NIClonol '-rrelra 17-06-2017 14 :43:00 17-o&-2017 14 :51 :00 
zezere 

CBV 
Pedr6glo VTTU03 17-06-2017 14 :43:00 17· 06--2017 14 :52:00 17-06-2017 1 5 :0 
Grande -

CBV 
Flguelr6 VFCI03 17..06-2017 1 4 :43:00 17-06-2017 14 :54:00 17-06-2017 15:12 
Vlnhos 

CBV 
Pedr6glo VCOT01 17-06-2017 14 :43:00 17·06-2017 14 :55 :00 17-06-2017 15:05 
Grande 

CBV 
Pedr6glo VTTU01 17-06 -2017 14 :43:00 17-06•20 17 15 : 15:00 17-06-2017 15:30 
Grande 

CBV 
Pedr6glo VFCI09 17-06-2017 14 :43:00 17-06·2017 I S : ts:oo 17-06•2017 15:25 
Grande 

CBV 
VFCI03 17-06-2017 14 :45:00 17-06·2017 15 :oo·oo 17-06-2017 15:30 

Ansllo 
CBV 

Pedr6glo VCOT03 17-o&-201 15 :02:00 17-06-2017 IS :02:00 17-o6·2017 1 5:10 
Grande 

CBV 
Pedl6glo VFCJ01 17-06-2017 15 :02:00 17-o&-2017 15 :02 :00 17..06-2017 15:13 
Grande 

CBV 
Proen~- VFCIO~ 17-06- 2017 15 :07:00 17-06-2017 IS :08:00 17•06•2017 15:5 0 
a-Nova 

CBV S.rtll VFC106 17-06-2017 15 :07:00 17·06·2017 15 :OB:OO 17-06-2017 15:2' 

cev cem VTTR01 17-06-2017 
15 :07:00 17·06·2017 15 :09:00 17-06 -2011 15:4r aonlardlm 00:00 

CMA 
Santa HESA02 17·06·2017 15 :07:00 17·06-20 17 IS :23:00 17·06•20 17 15:40 combo 
Dlo 

CBV Sertl VTTP01 17·06·2017 15 :3 2:0 0 17-06·2017 15 :32:00 17-06-2017 IS:46 00:00 00:00 
cave.st VLCI02 17-06-2017 

15 :36:00 17·06·2017 15 :37 :00 17·06·2017 15:50 de P~ra 00:00 00:00 
CBV 17-06-2017 17-o6·2017 Pedr6glo VCOT0 2 00:00 15 :40:00 

00:00 15 :40:00 17-o&-2017 15:45 
Grande 

Releva aqui o facto de na primeira hora e meia de dura~ao, dos tres 
POSIT existentes e das restantes comunica~oes, bem coma do depoimento 
do COS, podermos retirar a conclusao que o incendio nao cedia e 
impunha o empenhamento de mais m eios e, muito 
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provavelmente, um rapido desenvolvimento da organiza~ao 

operacional, por forma a adequa-la com a importancia e o tipo da 
ocorrencia4, de acordo com o estabelecido no art.0 1° do SGO. Porem, 
a evolu~ao deu-se mais tarde, pois so uma hora e quarenta 
minutos depois do primeiro alerta se montou um PCO e quase 
duas horas depois se sectorizou o TO - o que devia ser concomitante. 

Os normativos5 impunham que estivessemos ja na fase II do SGO 
(art.0 26°) plenamente implementada, temos mais de 14 equipas no 
local, dois meios aereos e, principalmente, um "incendio (que) tinha 
propor~oes enormes". 

b. Depois da primeira hora e meia6 

A passagem de COS para o Comandante do CB de Pedrogao deu-se as 
I SH I OM, ou seja, vinte e sete minutos ap6s o primeiro alerta. A esta 
mudan~a nao corresponde uma mudan~a de fase do SGO, nem t inha que 
ocorrer, porem, a montagem de um posto de comando ocorre 
apenas as I 6H24M e a sectoriza~ao do TO ocorre as I 8H I 4M. 

Tres horas depois do primeiro alerta existem no TO os seguintes meios: 
24 veiculos de combate e 9 vefculos de apoio: 20 VFCI, I VRCI, I VLCI, 5 
VTTU, 2VTTR, 2 VTTP, I VOPE e 2 vefculos dos sapadores florestais. A 
estes acresce um helic6ptero ligeiro e um pesado, com uma equipa da FEB, 
e 8 veiculos de comando. 

'Ponto.B.subponto (4) (a) (b) da DON 02 - DECIF 
5 Vide MATRIZ DE REFER£NCIA DA EVOLUCAO DO SISTEMA DE GEST AO DE OPERACOES transcrito em 

IV.A.3. supra 
6 Am do periodo estabelecido para ataque inic.ial 
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IDlldldf: ~ 
Data _ liW.l .. t1lout21 Data l!.2!li M!2r12' Q:1t1ChegadaTO Oesnacho Caida Ent Cafd• 

CBV 
Pedr6glo VFCIOS 17-06-201? 14 :43:00 17-06-2017 14 :44:00 17-06-2017 15:00 
Grande 

ICHF E5F 01-164 17-06·2017 14 :43:00 17-06-2017 14 :44:00 

!CNF ESF 08•164 17-06-2017 14 :43:00 17· 06·2017 14 :44:00 

GNR VT· PATRUl.HA 17-06-2017 14 :43:00 17-06-2017 14 :45:00 10.04 
CBV cast VFC101 17-<>6-2017 14 :43:00 17-06·2017 14 :49:00 17-<)6-2017 15:15 
de~• 

CMA 
F~rrm do HEBL31•H31 17·06· 2017 14 :43:00 17-06-2017 14 :Sl:OO 17·06·2017 15:05 

Zhe<e 
FEB- EHATJ 

Ferreira 17 .. Q&-2017 14 :43:00 17·06·2017 14 :Sl:OO NICk>nll Zhere ~· 

CBV 
Pedr69lo VTTU03 17-06·2017 14 :43:00 17-06-2017 14 :52:00 17-06-2017 15:00 
Grl!lnde 

CBV 
Flguelr6 VFC103 17·06-2017 14 :43:00 17-06·2017 14 :54:00 17-06·2017 15:12 
Vlnhos 

CBV 
Pedrog&o VCOTOl 17-06-2017 14 :43:00 17·06·2017 14 :5S:oo 17-06-2017 15:05 
Grande 

CBV 
Pedr6glo VTTUOl 17•00..2017 14 :43:00 17-06-2017 IS :15:00 17·06·2017 15:30 
Gr1ndc 

CBV 
Pedr6glo VFCI09 17•06•2017 14 :43:00 17-06·2017 lS : 18:00 17·06-2017 15:25 
G,.._ 

CBV VTTUOS 17·06·2017 14 :43 :00 17.00..2017 15 :30.00 l 7•06·2017 17:20 
Botllho 

CBV 
catdH VTTU01 17•06•2017 14 :43:00 17.()6..2017 IS :•o:oo 17·06·2017 17 :00 
A.1lnhl 

CBV 
Pedr69lo 
Grande 

VFCI08 17-06-2017 14 :43:00 17-06·2017 16 :59:00 17--06·2017 17:10 

CBV VFC103 17-06-2017 14 :45:00 17·06-2017 15 :00:00 17·06·2017 1 5:? A!1$llo 
CBV -

Pedr6g3o 
Grandi! 

VCOTOJ 17·06·2017 15 :02:00 17·06·2017 15 :02:00 17-06-2017 15:10 

cev 
Pedr6g3o 
Grond• 

VFC101 17·06-2017 15 :02:00 17-06· 2017 15 :02:00 17·06-201.7 15:13 

cev 
Proenc;a·a· VFCI01 17-06·2017 15 :07:00 17-06· 2017 15 :08:00 17·06-2017 15:50 

Nova 
cev Sertl VFC106 17 ... Q6 .. 2017 15 :07:00 17-06-2017 IS :08:00 17·06-2017 15:28 

cevcem VTTR01 17-06-2017 15 :07:00 17-06·2017 15 :09:00 17·06-2017 15:45 llonlar<llm 
CHA santa 

Combo HESA02 17-06-2017 15 :07:00 17--06-2017 15 :23:00 17-06-2017 15:40 
Dlo 

CBV ~rla VFCJ06 17·06·2017 15 :30:00 17·06· 2017 15 :32:00 17·06·2017 16:50 

CBV 
6t>tdOS VFC105 17·06-2017 15 :30:00 17·06-2017 15 :34:00 17·06·2017 l]:OO 

CBV Sertl VTTPOl 17·06•2017 15 :32:00 17·06·2017 15 :32:00 17·06•2017 15:46 

CBV VFCIOS 17·06·2017 15 :33:00 17·06·2017 15 :33:00 17·06·2017 17;00 8ombarral 

CBV VFCI08 17-06· 2017 15 :33:00 17 -06-2017 15 :33:00 17·06·2017 16:30 
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Marlnha 
Grande 

CBV 
Peniche 

CBV cast 
de Para 

CBV 
6bidos 

CBV 
Pedr6gao 
Grande 

CBV 
Pata las 

CBV 
Pombal 

CBV 
Pombal 

CBV Sert! 

CBV 
Alvaiclzere 
CBV Cern 
Boniardlm 
CSV Cern 
Bontardlm 
CSV Cern 
Bontardim 

CBV 
Proenc;a-a-

Nova 

CBV Serta 

CBV Serta 

CBV Sert~ 

CBV Sert! 

CBV Serta 

CBV 
PedrOgao 
Grande 

VCOT02 17-06-2017 15 :34:00 17-06 -2017 IS :34 :0 0 17·06·2017 16:35 

VLCI02 17·06•2017 15 :36:00 17·06· 2017 15 :37:00 17· 06·2017 15:50 

VCOT02 17-06· 2017 15 :40:00 17 -06-2017 15 :40:00 17·06•2017 17:39 

VCOT02 17-06·2017 15 :40:00 17-06·20 17 15 :40:00 17·06·2017 15:4 5 

VCOTOl 17·06·2017 15 :43:00 17-06-2017 15 :43:00 17-06-2017 16:40 

VCOT03 17·06•2017 15 :58:00 17·0 6·20 17 16 :00:00 17-06-2017 16:30 

VFCU7 17-06-20 17 16 :00:00 17-06·20 17 16 :01 :00 17·06·2017 16:35 

VFCI04 17·06·2017 16 :20:00 17·06·2017 16 :20:00 17·06·20 17 16:4Q 

VOPE03 17·06·20 17 16 :24:00 17·06·2017 16 :25:00 17·06·2017 17:01 

VCOT02 17·06·2017 17 :00:00 17·06·2017 17 :00:00 17-06-2017 17:30 

VFCI07 17·06·2017 17 :00:00 17·06·2017 17 :00:00 17·06·2017 17:30 

VRCI03 17·0 6-2017 17 :00:00 17•06-2017 17 :00:00 17·06·2017 17:30 

VFCI01 17·06-2017 17 :00:00 17--06·2017 17 :00:00 17-06-2017 17 :30 

VFCI06 17·06-2017 17 
. 

:00:00 17·06·2017 17 :00:00 17·06·20 17 17:30 

VTTP01 17·06·2017 p :00:00 17-06-2017 17 :OO: OO 17·06·2017 17:30 

VFCI04 17·06·2017 17 :00:00 17-06·2017 17 :00 :00 17·06·2017 17:30 

VTTR01 17·06·2017 F :00:00 17·06-2017 17 :00:00 17-06·2017 17:30 

VTTU01 17 ·06-2017 1 7 :OO:QO 17·06·2017 17 :00:00 17·06•2017 17:30 

VFCl07 17 ·06· 2017 17 :09:00 17·06•2017 17 : 10:00 17·06·2017 17:20 

Existem no TO 32 equipas e os tres POSIT entretanto efectuados 
continuam a indicar uma situac;ao grave: "incendio continua com grande 
intensidade'', "incendio com 3 frentes aaivas a arder com intensidade" e 
"precisa com urgencia meios para o locale pede mais uma brigada". 

A situa~ao impunha uma implementa~ao da fase Ill do SGO ja 
efectuada em pleno7. 

No entanto, nao existe ainda uma organiza~ao bem definida, 
como veremos. 

7 DON 02 - DECIF 
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c. A montagem do posto de comando 

Quanta a este aspecto vejamos o que referem os depoimentos que 

foram recolhidos de diferentes intervenientes. 

Diz ', Comandante do Corpo de 

Bombeiros Voluncirios de Pedrogao Grande: 

"Regressei ao ponto inicial do incendio, junto 6 Associa~oo dos 
Esca/os Fundeiros, onde verifiquei que ja 16 se encontravam o Cte. 

do CB de Ansioo e o Oficial bombeiro de 
Castanheira de Pera. lnformamos o COOS que lamos montar ali o 
posto de Comando8• Pela sua visibilidade entendemos que aquele 
era um local adequado para a montagem do PCO. Entretanto 
chegou o Presidente do Municlpio acompanhado da Eng. 0 Florestal 

do GTF. Chegou tambem ao local onde estavamos o 
Adjunto de Comando de Pombo/, Logo a/i foi definida 
uma primeira sectorizacao. com tres sectores." 

"Ficaram no local do PCO o oficial . a quern entreguei a 
funciio de Oficia/ de Planeamento. e o Adjunto de Pombo/. 

a quern entreguei a funcoo de oficial de logistica. Eu _ '
acompanhado pelo Cte. de Ansioo. a quern havia 
entregue a funciio de oficial de operacoes. fomos fazer um "revis" 
ao TO." 

(sublinhados nossos) 

Afirma o Major , do 

Comando Territorial de Leira da Guarda Nacional Republicana: 

"Cheguei ao local do incendio pelas I BH /SM." 

8 Comunica~o registada na fita do tempo as 16H24M: "info: posto de comando situado em escalos (undeiros,. 
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Tel.:+ 351 21 424 71 oo Fax: + 351 21 424 71 eo 

www.ptodv.pt 
9eral@prodv.pt 

38/133 



( 

.. 
' 

Refere 

"Ao aproximar-me de Pedrogiio Grande contactei o Comandante 
de Posto de Pedrogiio, que informou da localizac;iio do PCO." 

"Cheguei ao PCO em Esca/os Fundeiros. onde a porta de um 
ediflcio se encontrava uma mesa com quatro cadeiras. tendo um 
computador portatil. com o Google Earth aberto. onde se 

encontravam dois elementos dos bombeiros que procediam ao que 
parecia ser a sectorizaciio do incendio. Ap6s apresentac;ao ocupei 
tambem um lugar na mesa, deixando desde logo o meu contacto 
telef6nico." 

, Comandante do Corpo de 

Bombeiros Voluntarios de Ansiao9
: 

"Ao chegar ao local do incendio o PCO estava montado em Escalos 
Fundeiros. sendo COS o Cte. ; do CB de Pedrogao Grande. 
Encontrava-se la tambem o Adiunto do CB de Pombo/. 

· . e um Oficia/ bombeiro do CB de Castanheira de Pera. , 
o Presidente da Camara de Pedrogiio Grande e mais umas 

pessoas. Coloquei-me a disposic;ao do COS para o que precisasse. 
0 PCO nao possufa ainda as funciies atribufdas. estavam a 
delinear uma estrategia para abordagem do incendio. so/icitavam
se meios e esperava-se a chegada de outros. Estavamos junto a 
Associaciio Recreativa que a/i existe. utilizando umas mesas que 
mesma cedeu. apontava-se tudo em papeis porque nao havia 
quadros de meios. aguardaya-se a chegada de uma VCOC. 
Tinhamos as cartas militares fornecidas pelo Sr. Cte. e o 
portatil pessoa/ do Oficia/ . Foi neste instrumento que se 

registaram os primeiros apontamentos." 

"Como estavamos a espera da VCOC ainda nao tfnhamos 
distribufdo responsaveis pelas celulas. Apercebi-me que a VCOC 
chegaria mais tarde que o desejado, visto ser o veiculo de 

9 No auto de depoimenco erradamente identificado no cabe.,.lho como Comandance do CB de Peniche. 
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comunicac;iies do CB Peniche, que e um carro pesado, em lugar da 
VCOC de Leiria que me estava indisponivel." 

(sublinhados nossos) 

Diz , Adjunto de Comando 

do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Pombal: 

"Ao chegar a Pedrogao dirigi-me para Esca/os Fundeiros, onde 
tinha noticia que se situava o incendio. Fui direito a Associacao 
Recreativa onde estava /ocalizado o PCO." 

"Quando cheguei, ja la estava o Oficia/ bombeiro .. do CB 
de Castanheira de Pera. Estavam umas mesas da Associacao ca 
fora e o uti/izava-as tendo sobre etas um computador. 
cartas militares e radios. Entretanto chega tambem o Cte. 

do CB de Peniche. Q_ __ · fez-me um ponto de 
situacao rapido. Lembro-me de existirem umas reactivac;oes a 
frente do local onde estavamos e tambem atras. No local esteve 
tambem o Presidente da Camara e a Eng. 0 do GTF. 
Neste momento ja existe desenhado um SJTAC e ne/e constam 
tres focos de incendio." .. . "Entretanto chegou tambem o Cte. 

- ( 

· do CB de Pedrogao Grande. Em Escalos Fundeiros 
procedeu-se a sectorizacao do incendio dividindo-o em tres 4. 

sectores. Em momento que ja nao consigo precisar, guando ja se 
encontram dentro do vefcu/o de transmissiies do CB de Peniche 
(YCOC), procedeu-se a atribuicao de responsaveis pelas celulas. 
tendo eu ficado responsavel pela celula de logistica. Procedi entao 
a transcric;ao dos meus apontamentos para os mapas existentes 
na VCOC e comecei a registar os diferentes movimentos nos 
mesmos." 

(sublinhados nossos) 

40/133 
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Diz , oficial bombeiro 

de 2• do Corpo de Bombeiros Voluncirios de Castanheira de Pera: 

Refere 

"No caminho perguntei a um elemento da GNR onde estavam o 
Comandante de PedrogCio que me encaminhou para Escalos 
Fundeiros. Ao chegar encontrei 16 o Comandante · do CB de 
Pedrogao Grande. QUe era o COS no momento. Em troca de 
impressoes com o Cte. foi decido montar ali o PCO ate a 
chegada do veiculo do CB de Peniche (VCOC), que ja tinha sido 
accionado. Pedi as mesas na Associacao Recreativa de Escalos 
Fundeiros e uma linha de corrente. Abri o meu computador 
pessoal. pus as cartas militares em cima das mesas, e/aborei um 
SJTAC e fiz um KMZ para a operacao." 

"Com estes tres veiculos, o VFC/ de Castanheira de Pera e o 
Adjunto de Pedrogao Grande formou-se um sector do 
incendio. o Alfa. Nos Escalos tivemos a necessidade de sectorizar 
mais dais sectores: o Bravo. a este do incendio. virado a EN 02. e 
na zona oeste e sul do incendio ficou delimitado um sector 
Charlie." 

"Entretanto chegou ao local o Adjunto do CB de Pombo/, 
. tendo-o inteirado da situaciio e comecado a dividir tarefas 

ainda sem uma definiciio de celulas. Chegaram depois ao local os 
Cte, do CB de AnsiCio, e o Cte do CB de Peniche, . 

, tendo-lhe sido atribuida a missoo de ERAS, devendo 
validar os /imites dos (ocos incendio" 

(sublinhados nossos) 

, Comandante 

do Corpo de Bombeiros Voluncirios de Peniche: 

"Como cheguei primeiro, vista des/ocar-me do VCOT dirigi-me para 
o PCO QUe se encontrava localizado junta a Associaciio Recreativa 
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Alude 

em esca/os Fundeiros. Ali estavam dois VCOT e dois elementos de 
comando. o Adjunto do CB de Pombo/. e o Oficial 
Bombeiro do CB do Castanheira. . Dirigi-me aos dois que 
me flzeram um POSIT do situa~ao do incendio e informaram que o 

Cte. . do CB de Pedrogao Grande. e o Cte. do CB 
de AnsiOo. tinham isso fazer o reconhecimento do flanco direito e 

cabeca do incendio." 

(sublinhados nossos) 

., chefe do Corpo de Bombeiros _ (, 

Yoluntarios de Peniche: 

Afirma 

"Foi-nos comunicado para nos dirigirmos para o sitio onde estava o 
PCO, em Esca/os Fundeiros. iunto do Associacao Recreativa. 

' 
Estavam la varios elementos. havia um SITAC elaborado numa 
carta militar. em cima de uma mesa." 

(sublinhados nossos) 

, subchefe do 

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Peniche: 

"Seguimos para Esca/os Fundeiros e o PCO estava montado numa 
Associacao Recreativa que ali existe. No local. no exterior da ->. 

Associacao havia um computador montado em cima de uma mesa 

e uma carta mi/itar com um SITAC tracado. bem como varios 
radios SIRESP." 

(sublinhados nossos) 

Os depoimentos nao sao coincidentes, todos referem a localiza~ao 
do PCO em Escalos Fundeiros, junto a Associa~ao Recreativa. 
porem nao estao de 
foram distribuidas as 
sectoriza~ao do TO. 

acordo quanto ao momento em que 
responsabilidades pelas celulas, nem a 

1>.v, do Forte em carna:dde I 2794·112 Carnaldde ~ Portugal 
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A este problema acresce a falta de men~ao destes factos na fita do 
tempo10

• 

No seu depoimento o COS, Cte . . , do CB de Pedrogao Grande, 
afirma que "informamos o COOS que iamos montar ali o posto de 

Comando", fazendo coincidir a sectorizar;ao e a distribuir;ao de funr;oes 
pelas celulas com aquele momento, acrescentando que "ja la se 
encontravam o Cte. s do CB de Ansiiio e o O(tcial bombeiro 
de Castanheira de Pera". 

Porem, esta menr;ao a localizai;ao do PCO consta da fita do tempo a 
primeira vez pelas I 6H24M, uma segunda vez pelas I 7H I 3M e a 
primeira sectorizai;ao e aludida apenas as I SH I 4M. 

No entanto, se atendermos que o Cte. do CB de Ansiao, no 
seu depoimento refere que •fui accionado pelo Sr. CODIS de Leiria, cerca 
das dezassete horas. Como niio estava em Ansiiio levei cerca de meia hora a 
chegar, fardar-me e partir. Sai no VCOT com um motorista", tal leva-nos a 

conclusao que aquele registo na fita do tempo as I 8H I 4M e que e 
coincidente com a sectoriza~ao, sendo que a decisao da 
localiza~ao do PCO ja tinha ocorrido as I 6H24M. 

Se atendermos a que a sectoriza~ao do TO e uma das 
caracteristicas da fase II do SGO, sempre se tera que concluir que 
a evolu~ao e desenvolvimento da organiza~ao do sistema eram 
deficientes. 

Sobre a distribuir;ao de fun<;oes das celulas observando OS depoimentos 
transcritos teremos que concluir que a mesma se iniciou -
informalmente - com a chegada do Adjunto do CB de Pombal ao local 
do PCO, porem, a sua efectiva<;ao s6 teni tido lugar ja com o veiculo de 

comunicar;oes de Peniche presente no TO (vide depoimentos de 
.). 

10 A este aspecto nos referircmos adiante. 
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Ressalta aqui que estao ja passadas mais de tres horas desde o 
inicio do incendio! 

A isto temos que acrescentar todas as limita~oes mencionadas 
sobre os instrumentos disponiveis em Escalos Fundeiros antes 
da chegada da VCOC do CB de Peniche, a inerente incipiencia do 
funcionamento do PCO e a ausencia do COS no momenta 
posterior ao desenvolvimento do SGO para o que parece ser o 
inicio da fase Ill, o qual "acompanhado pelo Cte. , de Ansiiio, a 
quem havia entregue a f un~iio de Oflcia/ de operac;oes", fora ''f azer um 
"revis" ao TO". 

Este ultimo aspecto e referendado pelo depoimento do Major 
, que chegado depois das I SH I SM ao T011

, refere nao ter 
encontrado no PCO o COS, sendo que ali apenas existiam "dois 
e/ementos dos bombeiros que procediam ao que parecia ser a sectorizai;:iio do 
incendio". 

E o pr6prio Cte. que refere, tambem este facto: 

"Eu acompanhado pelo Cte. · de Ansiiio, a quern havia 
entregue a func;iio de oflcial de operac;oes, fomos fazer um "revis" 
ao TO." 

( 

--\. 
(sublinhados nossos) 

Ora, se a montagem do PCO nos parece ter sido tardia e 
insipiente por falta de recursos tecnicos e materiais, tambem 
este facto se apresenta pouco positivo. Se ja existem sectores e 
respectivos comandantes, um responsavel pela celula de operac;oes, se 
se esta a desenvolver a organizac;ao e esse o momento mais oportuno 
para o COS se ausentar e fazer um revis? Parece-nos que nao. 
lmpunha-se antes uma consolida~ao do desenvolvimento da 

11 O utro aspecto em falta na fita do tempo 
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organiza~ao do sistema, com a inerente op~ao pela eficacia da 
montagem do PCO em fase Ill do SGO. 

Esta consolidac;ao parece nao ter tido lugar senao mais tarde quando o 
PCO ja estava relocalizado. 

d. A relocaliza~ao do PCO 

Quando a VCOC de Peniche chega ao TO, depois das I 8HOOM segundo 
o testemunho de um dos seus operadores (vide depoimento de 

), e questionado se o veiculo deve logo ser colocado 
noutro local, o que nao obtem resposta positiva, deslocando-se para 
Escalos Fundeiros. 

De notar que o veiculo depois de chegar ao TO esteve ainda parado no 
IC08, barrando a passagem do transito, como medida preventiva, uma 
vez que na sua deslocac;ao por aquela via t inha detectado que o incendio 
passara ja para sul daquela estrada. Consequentemente a sua chegada a 
Escalos Fundeiros foi sempre posterior aquela hora de referencia. 

Os depoimentos recolhidos, embora nao coincidentes nos detalhes • o 
veiculo chegou, ou nao, a estar montado e a trabalhar-, sao unanimes 
sobre a sua localizac;ao. 

, Comandante do Corpo de 
Bombeiros Voluncirios de Ansiao refere: 

"A certa a/tura quando chegou o Vefculo do CB de Peniche (VCOC) 
tomamos a decisao de alterar a localiza~ao do PCO, dado 
estramos no meio do incendio e ser necessario re/ocaliza-lo. 
Chegamos a montar as escadas da VCOC mas desistimos e 
avancamos para a zona do aterro a que ja aludi." 

(sublinhados nossos) 
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Refere . oficial 

bombeiro de 2" do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Castanheira de 

Pera: 

Diz 

"O 2° COD/S e a VCOC de Peniche chegaram simultaneamente. A 
VCOC noo chegou a ser instalada ali e veio a ser insta/ada nos 
estaleiros da C8mara Municipal de Pedrogao Grande." 

(sublinhados nossos) 

, chefe do Corpo de Bombeiros 

Voluntirios de Peniche: 

Relata 

"Foi-nos comunicado para nos dirigirmos para o sitio on de estava o 
PCO. em Escalos Fundeiros. junto da Associacao Recreativa. 
Estavam 16 v6rios elementos, havia um SITAC elaborado numa 
carta militar, em cima de uma mesa. Montamos os equipamentos 
e comec6mos a fazer testes tendo detectado que noo existiam 
boas condicOes de captacao. nem de internet nem de SIRESP. 
lnform6mos deste prob/ema o Sr. Comandante do CB de Pedrogao 
Grande. Nesse momento chegou o 2° CODIS, . Nesse 
momento foi-lhes comunicado nao existirem condi~oes para o 
veiculo a/i trabalhar. Ambos decidiram que iriam tentar encontrar 
uma melhor /ocalizacao para colocar o vekulo. Arrum6mos os -\ 
equipamentos e seguimos para um terreno (aterro) junto dos 
oficinas da Camara de Pedrogao." 

(sublinhados nossos) 

, subchefe do 

Corpo de Bombeiros Voluntirios de Peniche: 

"recebemos ordem para nos des/ocarmos para Escalos Fundeiros. 
Ao des/ocarmo-nos para 16 encontr6mos o nosso Comandante que 
se encontrava numa zona de aterro o qua/ interrogou o COS, via 
SIRESP, se queria relocalizar a/i o PCO, ao que mesmo disse que 
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Diz 

niio. Seguimos para Escalos Fundeiros e o PCO estava montado 
numa Associac;iio Recreativa que ali existe. No local, no exterior da 
Associac;iio havia um computador montado em cima de uma mesa 
e uma carta militar com um SITAC trac;ado, bem como varios 
radios SIRESP. Comecamos a montagem do veiculo que demorou 
cerca de dez minutos. tendo tudo o que estava na mesa transitado 
para dentro do veiculo. comecando a preencher os paineis 
existentes coma informaciio que havia. Quando concluimos a 
montagem das comunicac;i5es reparamos que a rede GSM estava 
em baixo e comecavam a sentir-se constrangimentos na rede 
SIRESP. Os visores indicavam "modo local" e "busy call". Tai foi 
reportado ao 2° CODJS que se encontrava entretanto 
no local. Era impossivel por (a/ta de rede aceder a internet, bem 
como efectuar contactos te/ef6nicos. Entretanto e decidido pelo 
COS e pelo 2° COD/S relocalizar o veiculo e PCO" 

(sublinhados nossos) 

, 2° Comandante 

Operacional Distrital de Leir ia: 

"A chegada ao TO o PCO estava situado e junto a Associac;iio 
Recreativa de Esca/os Fundeiros, pr6ximo do local onde o incendio 
tinha tido o seu inicio. Era ;a a VCOC de Peniche que estava em 
funcionamento. encontrando-se no seu interior o oflcial de 
planeamento - oflcial bombeiro do CB de Castanheira de 
Pera, o oflcial de logistica - Adjunto de Comando do 
CB Pomba/, dois operadores de telecomunicac;oes, o Presidente da 
Camara de Pedrogiio Grande, a Eng.< 1, responsavel pelo 
gabinete de Protecc;iio Civil e Gabinete Tecnico Florestal e o 

assessor do Presidente da Camara." 
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Na fita do tempo esta decisao aparece registada as I 8H58M, sendo 

coincidente com a chegada ao TO do 2° CODIS de Leiria12
: 

(sublinhados nossos) 

VCOC Penk:he 1nrorma: poslcionado na localidade de Escalos Fundeiros na 
'ZlQl:ilZQIZ Comunica~3o OUT RO coos Associa~ao Recreatlva de Escalos. Nao tem acesso ao SAOO por n3o ter INTERNET, 
.l!!;.Sll zona de dific:ll acesso. Por indica~ao 2.0 coots vai reposicion!do Posto de 

Comando. 

A previa localizai;:ao em Escalos Fundeiros, junto a Associai;:ao 

Recreativa, havia sido tomada, segundo o COS, em conjunto com o Cte. 

do CB de Ansiao e com o oficial bombeiro do CB de Castanheira de 

Pera, dado que "pela sua visibilidade entendemos que aquele era um local 
adequado para a montagem do PCO''. 

A decisao de relocalizai;:ao e aparentemente tomada devido a falta de 
qualidade das comunicai;:oes, porem, tambem existe a alusao a ter sido 

efectuada "dado estramos no meio do incendio". 

Porem, o que se apresenta como uma decisao curial e 
prejudicado pela precipitai;:ao e pela ma avaliai;:ao previa. 

0 aterro junto de Pedrogao Grande nao se apresenta como 

uma solui;:ao ponderada. 

Tai e-nos relatado com minucia por , Subchefe do 
Corpo de Bombeiros Voluntarios de Peniche e operador da VCOC 

daquele Corpo de Bombeiros: 

"as condicoes nifo eram as indicadas para nos mantermos 16. 
Havia muito fumo. muito vento e po e algumas fagulhas no ar. Foi 
decidido com a ajuda da Eng0 Florestal da Camara Municipal de 
Pedrogoo Grande, mudar a localiza~iio para junto dos estaleiros do 
Camara Municipal, onde havia rede SIRESP e GSM." 

11 Mais um facto nae Constante da fita do tempo 
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(sublinhados nossos) 

Sendo corroborado por , chefe do Corpe de Bombeiros 
Voluntaries de Peniche e tambem operador da VCOC daquele Corpe 
de Bombeiros: 

"No entanto, este local tambem noo possuia boas condici3es. 
porgue havia muito vento e muit~ po devido as terras soltas. Foi 
entoo decidido que iriamos para os estaleiros da Camara de 
Pedrogoo Grande, a cerca de 150 metros daquele local." 

(sublinhados nossos) 

Ora, se por um !ado a VCOC poderia ter sido logo reloca.lizada 
mal chegou ao TO, como proposto pelo Cte. do CB de Peniche, 
todo o tempo perdido na sua montagem e desmontagem, 
desloca~ao para um local que afinal nao era apropriado e 
relocaliza~ao final prejudicaram, mais uma vez, a ja referida 
consolida~ao do desenvolvimento da organiza~ao do sistema 
em fase Ill do SGO. Tai veio ser demasiado tardio. 

Cabe agora questionar, embora aspecto tangencial ao objecto do 
presente inquerito, se a op~ao quer pelo aterro, quer pelos 
estaleiros da Camara Municipal de Pedrogao serao decisoes 
adequadas. Embora mais adiante nos debrw;aremos sobre este 
aspecto, e importante levantar ja uma questio de op~ao estrategica: e 
prudente decidir montar um PCO num local que e, naquele 
memento, a direc~ao da cabe~a do incendio? Relembremos que 
um dos depoimentos fala de fagulhas no ar. 

Nao existiu uma devida pondera~ao desta decisao. T eria sido 
prudente encontrar um outro local, menos pr6ximo, mais adequado e 
numa cota mais elevada para ganhos em visao e comunica~oes. 
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Voltemos ainda a questao da relocaliza<;ao e coloca<;ao em 
funcionamento da VCOC como instala<;ao do PCO. Ja vimos que foi 
tardia, detalhemos agora algumas dessas consequencias. 

e. 0 funcionamento do PCO • de Escalos Fundeiros a zona 
dos estaleiros da Camara Municipal de Pedrogao 

i. Os momentos iniciais 

Destes factos nos falam os depoimentos dos mais directos implicados. - ( 

Diz-nos , oficial 
bombeiro de 2• do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Castanheira de 
Pera, que desempenhou primeiramente as fun<;oes de Chefe da Celula 

de Planeamento: 

"Pedi as mesas na Associacao Recreativa de Escalos Fundeiros e 
uma /inha de corrente. Abri o meu computador pessoal. pus as 
cartas militares em cima das mesas, elaborei um SITAC e fiz um 
KMZ para a opera~iio." ... "Entretanto che~ou ao local o Adjunto 
do CB de Pombal. tendo-o inteirado da situaciio e 
comecado a dividir tarefas ainda sem uma definiciio de ce/u/as." 

(sublinhados nossos) 

Refere , Adjunto de 

Comando do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Pombal, que 
desempenhou primeiramente as fun<;oes de Chefe da Celula de 

Logistica: 

"Estavam umas mesas da Associaciio ca fora e o 
utilizava-as tendo sobre etas um computador. cartas militares e 

radios." . . . "Em momenta que ja niio consigo precisar, quando ja 
se encontram dentro do vefculo de transmissoes do CB de Peniche 
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Relata-nos 

(VCOC), procedeu-se a atribui~i'io de responsaveis pelas celulas, 
tendo eu ftcado responsavel pela celu/a de /ogistica. Procedi enti'io 
a transcrici'io dos meus apontamentos para os mapas existentes 
na VCOC e comecei a registar os diferentes movimentos nos 
mes mos." 

(sublinhados nossos) 

, Comandante do Corpo 

de Bombeiros Voluntarios de Ansiao, que desempenhou primeiramente 

as funi;:oes de Chefe da Celula de Opera~oes: 

"Estavamos junto a Associa~i'io Recreativa que a/i existe, utilizando 
umas mesas gue mesma cedeu. apontava-se tudo em papeis 
porgue ni'io havia guadros de meios, aguardava-se a chegada de 
uma VCOC. Tinhamos as cartas militares fornecidas pelo Sr. Cte. 

e o portatil pessoal do Oficial Foi neste 
instrumento que se registaram os primeiros apontamentos." 

(sublinhados nossos) 

lndica o Major , que 
desempenhou primeiramente as fun~oes de oficial de liga~ao da GNR no 

TO: 

"Cheguei ao PCO em Esca/os Fundeiros, onde a porta de um 
edificio se encontrava uma mesa com guatro cadeiras. tendo um 
computador portatil. com o Google Earth aberto, onde se 
encontravam dois e/ementos dos bombeiros que procediam ao que 
parecia ser a sectoriza~i'io do incendio." 

(sublinhados nossos) 

., operador da VCOC do Corpo de Bombeiros de Peniche 

alude no seu depoimento que: 
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"Foi-nos comunicado para nos dirigirmos para o sitio onde estava o 
PCO, em Esca/os Fundeiros, junta da Associac;ao Recreativa. 
Estavam 16 varios e/ementos, havia um SITAC elaborado numa 
carta militar. em cima de uma mesa." 

(sublinhados nossos) 

Como ja se referiu, neste momenta inicial o PCO, funcionou 
de forma insipiente, com falta de recursos tecnicos e materiais. 

Daqui vao decorrer consequencias forc;osas, tais como o atraso 
no desenvolvimento da organizac;ao do SGO, a sua ma -
consolidac;ao, a que acresce ainda outro factor crucial: so com 
a montagem da VCOC nas instalac;oes dos estaleiros da Camara 
Municipal de Pedrogao Grande se disponibilizam instrumentos 
fundamentais ao funcionamento das celulas, 

Se inicialmente se conta apenas com o computador portatil do oficial 
bombeiro de 2• , as cartas militares fornecidas pelo Cte. 

e se aponta tudo em papeis, nada indica que esta situac;ao 
se tenha alterado no periodo de tempo que decorreu ate que a 
VCOC ficou montada e comec;ou a funcionar. 

A fita do tempo nao nos indica o momenta em que o PCO 
comec;a a funcionar em Pedrogao Grande, apenas o momento - ' 
da decisao de relocalizac;ao tomada ainda em Escalos Fundeiros, 
eram I 8HS8M. 

Estao passadas mais de quatro horas sobre o primeiro alerta, o 
funcionamento e deficiente, a operac;ao de combate precisa de um 
posto de comando organizado, fluente nos seus trabalhos e 
com as celulas a funcionar em pleno. S6 agora se vao possibilitar as 
condic;oes fisicas e materiais para isso. 
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" AROME 

ii. Os instrumentos existentes ate a montagem da 
VCOC em Pedrogao Grande 

Este atraso revela-se fatal, pois decorreram quatro horas e nao 
existem dois instrumentos fundamentais actualizados no PCO, 
uma previsao meteorol6gica espedfica para o local 13 (o que s6 

acontece as I 9H44M) e um SIT AC com uma previsao que 
antecipe cemirios desfavoraveis, a uma maior distancia de 
tempo e com identifica~ao de medidas a tomar com a devida 
antecedencia. 

Sem estes instrumentos e praticamente imposslvel dar corpo 
a ideia principal do SGO: a existencia de um PEA actualizado 
onde se consagrem o conjunto de ac~oes que evoluem num 
determinado enquadramento, com o objectivo de antecipar e 
maximizar oportunidades, conduzir as for~as na execu~ao e 
conduta da opera~ao e identificar as medidas de comando e 
controlo necessarias para a concretiza~ao dos objectivos. 

Refere , que 

desempenhava na altura as fun~oes de Chefe da Celula de Planeamento 

quando perguntado sobre quando elaborou o primeiro SIT AC, que o 

fez 

"ainda com o PCO nos Escalos Fundeiros". 

Porem, quando indagado se estes possufam a previsao da evolu~ao do 

incendio a duas ou tres horas de distancia referiu: 

"No inicio sim. 0 planeamento efectuado no infcio estava com 

uma previsifo de cerca de hora e meia e tudo parecia exequivel se 

os grupos accionados chegassem em tempo e o meio aereo 

voltasse ao TO em tempo normal. Porem. ta/ nifo se verificou. pois 
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o vento mudou de rumo. passou de nortelsul. para esteloeste. 
aumentando muito de intensidade. As 20H 11 M o vento era tanto 
que abanou com fori;a a pr6pria VCOC, tendo-me deslocado ao 
exterior para ver o que se passava e tirado uma fotografta do ceu 
que se encontrava precocemente enegrecido. Desde este momenta 
passou a ser impassive/ efectuar mais previsoes, passando a uma 
situai;ao reactiva." 

(sublinhados nossos) 

Quando lhe foi indagado se ate cerca das 18 horas foi trai;:ado um _ ( 
cenario da previsao mais desfavoravel, a sua resposta foi clara: 

"NOo". 

Esta falta de informai;:iio meteoro16gica sera ainda mais determinante 
quando confrontado o AROME referente aquele local: nele consta a 
previsao da altera~ao do sentido do vento, bem como a 
intensifica~ao da sua intensidade para o periodo de tempo em 
que as mesmas se verificaram; e que o depoimento do Oficial de 
Planeamento referiu como tendo sido os motivos que 
vitimaram o seu SIT AC. 

0 AROME recebido as I 9H44M deveria ter sido solicitado 
muito anteriormente. Porem, se a montagem do PCO foi tardia, - ' 
como vimos, tardia foi a sua solicitai;:iio e recepi;:iio. 

0 SIT AC entrela~a-se, for~osamente, com as previsoes 
meteorologicas, um e pressuposto do outro no desenho das 
previsoes conducentes a antecipa~ao e optimiza~ao das 
oportunidades. 
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iii. 0 PEA existente 

0 COS, Cte. ', quando questionado em que momento se tra~ou o 
primeiro SIT AC, ref ere: 

"Foi quando se montou o PCO junta da Associacoo Recreativa de 
Esca/os Fundeiros. A carta foi co/ocada em cima de uma mesa no 
exterior da Associacoo e tracado pelo oficia/ de planeamento o 
primeiro cenario. ju/go que o oficia/ de planeamento nunca tra<;:ou 
o pior cenario passive/ que pudesse acontecer." 

(sublinhados nossos) 

Quanto a principal linha de ac~ao no combate ao incendio referiu: 

"A passagem de comando deu-se. Comuniquei que a principal 
linha de accoo era tentar canter o incendio na EN02 para evitar 
que entrasse Vila de Pedrogoo." 

(sublinhados nossos) 

, 2° Comandante Operacional 
Distrital de Leiria, corrobora esta ideia no seu depoimento: 

"Havia um S/TAC e/aborado. no qua/ era passive/ perceber a 
existencia de um incendio numa Jinha recta. parafela a EN2, que 
se dirigia para a Vila de Pedrogoo Grande. Os dados constantes da 
carta coincidiam com a informa<;:iio que havia recebido enquanto 
me deslocava para o TO. A preocupacoa do COS. que me foi 
transmitida era a que o incendio noo entrasse na Vila." 

(sublinhados nossos) 

, Cte do Corpo de Bombeiros de Peniche, a quern foram 
atribufdas as funr;oes de ERAS, refere tambem: 
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" Veriftquei que o flanco esquerdo progredia no sentido da EN 02 
dirigindo-se para a Vila de Pedrogiio Grande. Foi estabelecido pelo 
COS que a missiio principal de combate seria aquele flanco. 
impedindo que o mesmo chegasse a PedrogCio." 

(sublinhados nossos) 

Cte. do Corpo de bombeiros de Ansiao, que 
desempenhava as func;oes de Oficial de Operac;oes tambem refere: 

"O incendio lavrava com muita intensidade, tendo o vento de ( 
noroeste existindo todas as probabilidades de entrara na Vila de -
PedrogCio, Dai ter sido a preocupacCio principal. numa primeira 
fase. ter sido impedir que incendio alcancasse a Vila." 

(sublinhados nossos) 

Oficial bombeiro que desempenhava as func;oes de Oficial de 
Planeamento e claro no seu depoimento: 

"A accCio principal definida pelo COS era a defesa perimetrica das 
habitacoes e o objectivo geral era travar o incendio na EN 02 
antes da Vila de Pedrogao Grande. 0 PEA parecia-me 
perfeitamente exequfvel. atendendo aos meios que estavam no 
local e aos que tinham sido accionados." 

(sublinhados nossos) 

Decorre das transcric;oes efectuadas que o PEA consistia em conter o 
incendio na EN 02, impedindo que o mesmo chegasse a vila de 
Pedrogao Grande. 

Esta continuou a ser a trave mestra ate a passagem de comando 
que ocorreu pelas I 9HSSM. 

17/06/2017 19 ·55 COS COS COOS ANPC/ 20 Comandante Operac1on21I Oistri[al/ 
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Alude . 2° CODIS de Leiria, referindo-se ao momento da 
passagem do comando: 

"O COS confirmou-me as informaci5es que o incendio vinha em 
direcciio ao aterro da nova zona industrial. com vento de norte. 
sendo o objectivo principal do PEA o dominio do incendio nessa 
zona que apresentava descontinuidade de f/oresta e mato." 

(sublinhados nossos) 

Porem, nesta altura o incendio ja passara o IC 08 que se encontra a 
sul, facto confirmado pelos operadores da VCOC do Corpo de Bombeiros 
de Peniche, que aludem ate a terem atravessado o veiculo na estrada para 
cortar a possibilidade circula~ao daquela via cerca das I 8HOOM. 

0 PEA esta desactualizado e esquece a dimensao que o incendio 
ja possui. 

Concluimos aqui que os atrasos ja aludidos na montagem do 
PCO, a deficiente e tardia consolida~ao das fases do SGO e o 
tempo gasto na relocaliza~ao do PCO come~am a ter 
consequencias not6rias, particularmente pelo nao funcionamento em 
pleno da celulas, que nesta fase ja deveriam estar consolidadas, a funcionar 
em pleno e possuidoras de toda a informa~ao necessaria, particularmente a 
de Planeamento como ja referimos supra. 

iv. A passagem de comando do COS 
parao COS 

Sobre este momento ja fizemos uma alusao supra. Convira no entanto 
aprofundar esta passagem de comando, porquanto importa compreender 
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qual a realidade existente naquele momento, que informa~ao lhe foi passada 

e quais as decisoes tomadas pelo novo COS. 

, CODIS de Leiria refere que: 

"O COS informou que para tras do incendio ja havia meios a 
combate; ja existiam meios no sector Alfa e no sector Bravo e que 
aquela era a frente principal. que integrava o sector Charlie. 
Mantive a composicoo dos celulas existentes va/idando-as. Os 
meios existentes estavam distribufdos da seguinte maneira: o 
Comandante de sector Alfa era o Adjunto do CB de 
Pedrogoo Grande, o Comandante de sector Bravo era o Adjunto 

Jo CB de Pedrogao Grande, no sector Charlie ftcou 
o Cte. ' do CB de Porto de Mos, que entretanto 
chegara ao TO e que ftcou logo no /CB, junto ao referido aterro a 
combater." . .. "Existia um SITAC. a que ja a/udi. que estava 
e/aborado anteriormente e que se mantinha actual. Nos ce/ulas 
nao recordo se havia PEA definido. Assumido o COS. o Cte. 
ausenta-se para acorrer a uma solicitacao efectuada para um 
acidente com tres vitimas queimadas. informado pelo Cte. do 
Sector Bravo, Adjunto . Nesta altura. cerca dos 
20H I OM. o incendio toma novas proporcoes. descontrolando-se. 
tomando novo rumo. passando a order em todas as direccoes. 0 
Cte. de sector Charlie vem ao posto de comando para um cara a 
cara, por diftcu/dades de comunicac;oes radio, informando que 
perdeu o controlo da situac;ao e que teve, por questoes de 
seguranc;a, retirar os seus homens, tendo passado a efectuar 
defesas perimetricas na povoac;ao de Troviscais. Neste momenta o 
PEA estabelecido. que havia sido parcia/mente a/cancado. pois o 
fogo nao atingiu a Vila de Pedrogao. fica afectado pois ha 
necessidade de mu/tip/as defesas perimetricas as /ocalidades de 
Va/ongo. Tojeira. Troviscais Cimeiros e Troviscais Fundeiros. 
habitacoes em Ribeiro !oaninho e Mosteiros. 
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( 

( 

(sublinhados nossos) 

Refere o Cte. 

"Quando (a~o um cara a cara com o 2° CODIS, faco-lhe um reloto 

de toda a situac;iio que havia visto no "revis". dizendo-lhe que os 
pedidos de socorro ja eram muitos e que estavamos perante uma 
calamidade. Niio sei precisar bem que horas eram, mas devido ao 
(umo ja estava tudo muito escuro. A passagem de comando deu

se. Comuniquei que a principal linha de acciio era tentar conter o 
incendio no EN02 para evitar que entrosse Vila de Pedrogiio. T al 
veio a ser conseguido. lnformei o 2° CODIS que a frente oeste 

estava a order livremente. com wande violencia. 0 Sector Alfa 
combatia no (rente Norte perto de Escalos Fundeiros. Depois do 
passagem de comando da-se o agravamento do incendio." 

(sublinhados nossos) 

Havia a convic~ao que o PEA estava actual, facto que como ja 
vimos nao corresponde a realidade, porquanto o mesmo nao consagra 
informa~ao vital sobre meteorologia, nao possuindo, por isso, uma 
previsao das mudan~as que vao ocorrer, ou melhor, que estao a 
ocorrer. Os responsaveis pelas celulas sao va.lidados, a 
sectoriza~ao existente e os seus respectivos Comandantes 
tambem. No entanto, na transmissao de comando, o COS que 
cessa fun~oes fala ja de calamidade, muitos pedidos de socorro, 
porem, mantem a prioridade evitar que o incendio entrasse Vila 
de Pedrogao. 

Mais uma vez assistimos a uma ausencia inesperada: depois da passagem 
do comando o anterior COS ausenta-se para cumprir outra 
missao. Nao deveria manter-se junto do novo COS assessorando
o nos momentos seguintes? Nao mandava o born sense e a prudencia 
tal? Esta quebra prejudica o conhecimento da informa~ao que ja de si e 
pouca. 
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A isto acresce que simultaneamente a passagem de comando toda a 
situac;ao do incendio se transforma, a dimensao do incendio agiganta-se e 
desconhecem-se os seus limites, ou perimetro. 

v. Os momentos posteriores a passagem de comando 

Se conjugarmos a informac;ao constante do AROME junta aos autos 
com as fotografias constantes a pags. 30 e seg. s do trabalho 
"Relatorio Ocorrencia 2017100032538 lncendio de Pedrogao ( 
Grande", podemos verificar que depois das I 8HOOM as alterac;oes ~ 
meteorologicas mudam o comportamento do incendio. Nota-se a 
mudanc;a do sentido do vento e, pela inclinac;ao da coluna, a sua 
mudanc;a de intensidade. 

Ora, se lembrarmos o excerto ja supra transcrito do depoimento do Cte. 
do Corpo de Bombeiros de Pedrogao Grande, referindo-se ao 

momento em que efectua a passagem do comando ao novo COS 
., 2° CODIS de Leiria, constatamos que referiu "a frente oeste 

estava a order livremente. com grande violencia", justamente o 
flanco que com a mudanc;a de vento se transforma em cabec;a do 
incendio. 

Acresce que tambem ja sabemos que as I 8HOOM ja o incendio havia ·-·\ 
transposto o IC 08, conforme depoimentos dos operadores da VCOC 
do Corpo de Bombeiros de Leiria. 

Em resumo, o incendio passa a dirigir-se as povoac;oes que vieram a 
ser mais fustigadas, mas que, par falta de informac;ao, nao e um 
facto que conste das previsoes da celula de planeamento e, 
consequentemente, esteja prevista no SITAC. 

Estes factos sao determinantes para que se passe, como agora se vera, para 
uma situac;ao puramente reactiva, deixando de existir qualquer 
antecipac;ao nas operac;oes. 
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Vejamos alguns excertos dos depoimentos que aludem a estes factos. 

Diz 2° CODIS de Leiria: 

"Neste momenta o PEA estabelecido. que havia sido parcialmente 
alcam;ado, pois o (ogo noo atingiu a Vila de Pedrogoo, fica 
afectado pois ha necessidade de multiplas defesas perimetricas as 
Joca/idades de Va/ongo. T ojeira. T roviscais Cimeiros e T roviscais 
Fundeiros. habitacoes em Ribeiro foaninho e Mosteiros. E neste 
momenta que o PCO e inundado com pedidos de socorro muito 
diversos. Neste momenta os meios existentes soo completamente 
insuficientes para acorrer a todas as solicitacoes. Ha meios que 
accionados muito anteriormente ainda noo estoo no TO. Existem 
avioes a abastecer na barragem do Cabril, porem estoo afectos a 
outra ocorrencia. Da base da FEB de Castelo Branco noo houve 
qualquer mobilizac;oo de meios para o TO." . . . "A primeira 
medida foi a decisoo de dar socorro imediato a vitimas cuias 
so/icitacoes iam chegando ao PCO. a defesa perimetrica de 
ag/omerados habitacionais e casas isoladas. socorro e evacuacoo. 
Criacoo de mais um ERAS para a/em do Cte. do CB Peniche, o 
Adjunto de Comando do CB de Pedrogoo, que conhecia bem o 
terreno passa para essas (unc;oes. Pedido de mais meios. accionado 
o GCJF 03 de Leiria e o GRIF 02 de Lisboa. Ao ter conhecimento 
que o incendio ja chegara a zona de Figueira dos Vinhos. criei um 
nova sector - Delta - e um sector funcional de pr&.hospitalar que 
foi assumido pelo 2° Cte do CB Bata/ha." . .. "Pese embora os 
muftipfos pedidos de Socorro e descric;oo de povoac;oes cercadas 
pelo fogo, noo foi pensado nenhum piano de evacuacoo das 
aglomerados popufacionais. dado o socorro estar a ser efectuado 
conforme as solicitacoes. Vivia-se uma situacoo de reaccoo. 
niio existindo a pro-actividade. Neste momenta o oficia/ de 
planeamento noo consegue ter um SITAC actuafizado. com 
definicoo do perimetro do incendio. uma vez que os ERAS 
passaram a empenhar-se em missoes de socorro e evacuac;oes, os 
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Diz 

POSIT sao menos frequentes, os pontos geograficos do perimetro 
do incendio solicitados ao Cte. do CB de Peniche nao chegam, por 
isso ao PCO. A informacao que cheeava ao PCO nao podia assim 
ser va/idada no imediato." 

(sublinhados nossos) 

. Cte. do Corpo de Bombeiros de Ansiao: 

"No momento em que come~am a chegar a noticia de existencia 
de feridos e mais tarde do existencia de mortos a situacao e dificil 
de eerir. Ha muitos meios ocupados no reaccao a estas 
solicitacoes. ha tambem meios em traba/ho no defesa de 
populacoes. existe a noticia do acidente com os bombeiros de 
Castanheira de Pera e as frentes de incendio tem forcosamente 
que deixar de ser atendidas. A reaccao aos pedidos de socorro 
passa a ser o enfoque. 

(sublinhados nossos) 

- ( 

Afirma , Oficial Bombeiro do Corpo de Bombeiros de 

Castanheira de Pera e que era na altura Oficial de Planeamento: 

" ... o vento mudou de rumo, passou de norte/su/, para este/oeste, 
aumentando muito de intensidade. As lOH 11 M o vento era tanto - ·• 
que abanou com for~a a pr6pria VCOC, tendo-me deslocado ao 
exterior para ver o que se passava e tirado uma fotografia do ceu 
que se encontrava precocemente enegrecido. Desde este momento 
passou a ser impossfvel efectuar mais previsoes. passando a uma 
situacao reactiva." 

(sublinhados nossos) 

No momenta em que o PCO "noo consegue ter um SITAC 
actualizado" e a situa~ao passa a nao ter pr6-actividade, come~a 
simultaneamente a sentir-se desorganiza~ao no PCO, mormente 
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( 

( 
Entida~l!J: 

CBV Pedr6g!o 
Grande 

!CNF 

!CNF 

GNR 

CBV Cast de 
Pera 

CMA Ferreira 
do zezere 

FEB-Na clonal 

cev Pedr6gao 
Grande 

CBV Figuelr6 
Vin hos 

cev Pedr6gao 
Grande 

CBV Pedr6gao 
Grande 

no que ao conhecimento dos limites (ou perfmetro) do incendio 
diz respeito. 

Refere o Cte. 

"A percepci.io da localizaci.io do incendio s6 era perceptive/ pelos 
pedidos de socorro que che~avam." 

lgual asser~ao e efectuada por 
excerto ja supra transcrito. 

(sublinhados nossos) 

, 2° CODIS de Leiria no 

Como ja referimos anteriormente estas sao consequencias ineviciveis dos 
atrasos na montagem do PCO, do tempo gasto na relocaliza~ao 
fisica do mesmo e da deficiente e tardia evolu~ao e consolida~ao 
das fases do SGO. 

vi. Ate uma nova mudan~a de COS 

Os registos SADO apontam como existentes no TO, na hora em que 
procedeu a mudan~a do COS, OS seguintes meios: 

~ li2tU l:lill.ll12l l2i1U15illdi!i;D' li2tU Mlnyt21: OataChegad§:IQ 12Dtll2CIRISibQ "•'d• !:afda 

VFCIOS 17·06·2017 14 <43:00 17·06·2017 14 :44:00 11 -06-2011 !s_:.o._o 

ESF 01-i64 17·06·2017 j.j :43:00 17-06·2017 14 :44 :00 17-06·2017 15:00 

ESF 08·164 17-06-2017 14 :43;00 17-06-2017 14 :44:00 17-06-2017 15:05 

VT- 17-06-2017 ! 4 :43:00 17-06-2017 14 :45:00 17-06· 2017 ~:OS PATRULHA10.04 

VFCI01 17·06·2017 14 :..4._3:00 17·06•2017 14 :49:00 17-06-2017 ;15:l 0 

HEBL31·H31 17-06-2017 M :43:00 17-06-2017 14 :51:00 17·06•2017 1~ ;12 

J:HATI Ferreira 17-06·2017 14 ~43:00 17·06•2017 14 :51:00 17-06-2017 l5~3 zezere 

Y.TTYQ;! 17-06-2017 !.~ !4~1.Q!J. 17-06-2017 14 :52:00 17-06•2017 1 5:15 

VFq9j 17·06-2017 H :43:00 17·06·2017 14 :54:00 17-06-2017 15; 25 

V~O"f01 17·06·2017 ~4 :43:00 17-06·2017 14 :55:00 17-06-2017 15:28 

i1TTIJ01 17-06-2017 14 :43:00 17-06-2017 15 :15:00 17-06-2017 15:30 
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CBV Pedroglo Vl'Cl09 17•06 ... 20 L7 14 :43:00 17-06-2017 15 :18:00 17-06-2017 15:30 Grinde 

CBV llatalha VTTU05 17-06-20 l 7 14 :43:00 17-06-20l7 15 :30:00 17-06-2017 15:40 00:00 
C8VCaldas 

VTTU01 17-06-20l7 14 :43:00 17-06-2017 15 :40:00 17-06-2017 15:45 Rainha 

C8V Macelra VFC107 17-06-2017 14 :43:00 17-06-2017 l 6 :40:00 17-06-2017 15:45 

CBV Macelra VFCt05 17-06-2017 14 :43:00 17 -06-2017 16 :40:00 17-06-2017 15:46 

cev Macetra VTGCOl 17-06-2017 14 :43:00 17-06-2017 16 :40:00 17-06-2017 15:50 

cev M1tetr1 VCOT01 17·06-2017 14 :43:00 17·06· 2017 16 :40:00 17-06-2017 15:50 

CBV Pedroglo 
Grande VFCIOB 17-06•2017 14 :43:00 17-06-2017 16 :59:00 17-06-2017 16:30 

CBV Pombal VFCI20 17-06-2017 14 :43:00 17·06· 2017 19 :30:00 17-06-2017 16:30 

CBVCaldas 
VTTU02 17-06-2017 14 :43!00 17-CJ6-2017 20 : 16:00 17-06-2017 16:35 Rainha 

CBV Msllo VFCI03 17-06•2017 14 :45:00 17-06-2017 15 :00:00 17-06-2017 16:35 

CBV Pe<IJ'OlllO ' Grande VCOT03 17-06-20 17 15 :02:00 17-06-2017 15 :02:00 17--06-201 .. _ ,: .. 

CBV Pedrdglo VFCIOl 17-06-2017 15 :02:00 17·06·2017 IS :02:00 17--06-2017 16:40 Grandt 
cev Proenc.a· VFCIOl 17-06-2017 15 :07:00 17-06·2017 IS :08:00 17·06·2017 16:50 a-Nova 

CBV Sert! VFCI06 17•06•2017 15 :07:00 17-06·2017 15 :08:00 17-06-2017 17:00 

cev Cern VTTR01 17-06-2017 15 :07:00 17·06·2017 15 :09:00 17·06·2017 17:00 8ontardlm 
CMA Santa HESA02 17·06·2017 15 :07:00 17·06·2017 15 :23 :00 17·06·2017 17:00 Comba Olo 
CBV Ltlrla VFC106 17·06·2017 15 :30:00 17-06-2017 IS :32:00 17·06·2017 17:01 

cev 6bldos VFC105 17•06·2017 1S :30:00 17·06-2017 IS :34:00 17-06-2017 17:10 

CBV 5ertl VITP01 17·06·2017 1S :32:00 17-o6·2017 15 :32:00 17-06-2017 17:20 

cev 8ombarral VFCI05 17•06·2017 1S :33:00 17·06-2017 IS :33:00 17-06-2017 17:20 

cev Martnha VFC108 17-06·2017 15 :33:00 17· 0&-2017 15 :33:00 17-06-2017 17:30 Grlllek 

CBVPenkht VOPE03 17-06·2017 15 :34:00 17·06·2017 15 :34:00 17·06-2017 17:30 

CBV Penk:he VCOT02 17·06-2017 15 :34:00 17-0&-2017 15 :34:00 17-06-2017 17:30 

CBVCutdt VLCI02 17•06•2017 15 :36:00 17 ·06·2017 15 :37:00 17 ·06-2017 17:30 Plra -
CBV 6bldos VCOT02 17-06-2017 15 :40:00 17·06·2017 15 :40:00 17-06-201 ·- -"l.- ~ 

cav Pedrooao 
VCOT02 17·06·2017 15 :40:00 17•06-2017 15 :40:00 17·06•2017 p:30 Grande 

cev P•talas VCOT01 17·06•2017 15 :43:00 17-06-2017 IS :43:00 17·06· 2017 17:30 

C8VPom~I VCOT03 17-06· 2017 15 :5e:oo 17·06·2017 16 :00:00 17·06-2017 17:30 

CBV Pombal VFCJ17 17·06·2017 16 :00:00 17-06-2017 16 :01:00 17·06-2017 17:30 

CBV Sertl VFCI2:_4 17·06·2017 16 :20:00 17·06-2017 16 :20:00 17·06·2017 17:39 

CBV Alval6ze<e VOPEOJ 17-06·2017 16 :24:00 17-06-2017 16 :25:00 17-Cl6· 2017 17:45 

CBVOU<em VTTU03 17·06·2017 16 :30:00 17-06 •2017 16 :30:00 17-06· 2017 17:45 

C8HAlanena VFCIOS 17·06·2017 16 :30:00 17-06-2017 16 :30:00 17·06·2017 17:50 

C8M ASc1nena VCOT01 17-06-2017 16 [30:00 17·06·2017 16 :30:00 17-06·2017 17:55 

CBV VCOTOl 17·06·2017 1G :30:00 17-06-2017 16 :30 :00 17-06·2017 17:58 Entroncamento 
C8V Pcmes VFCI02 17-06-2017 16 !30:00 17·06·2017 16 :30:00 17·06-2017 18:00 

CBVVN da 
VLCI03 17•06•2017 16 :30:00 17·06· 2017 16 :30:00 17-06-2017 !8:00 earoulnha 

CBV Mlnde VTTU01 17·06·2017 16 :JO:QO 17·06·2017 16 :30:00 17-06·20 17 1~:00 
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( 

CBV Torres 
Novas 

CBV Cern 
Boniardim 
CBV Cern 
son tardim 
CBV Cern 
Bontardim 

CBV Proen~a-
a-Nova 

CBVVita de 
Rej 

CBV Sert~ 

CBV Serta 

CBV Serta 

CBV Serta 

CBV Sert.'! 

ANPC 

ANPC 

csv Pedr6gao 
Grande 

CBV Pedr6gao 
Grande 

CBV Sert;; 

CMA Santa 
Comba Dao 

CBV Pedr6g5o 
Grande 

C8VCem 
Bontardim 

C6V Ansiao 

CM Pedrog5o 
Grande 

CBVAnsi5o 

CBV Pedr6gao 
Grande 

CMA Ferreira 
do zezere 

FE8-N8Cie)na l 

CBV Olelros 

VFCl04 17·06·2017 16 :30:0 0 17-06 · 20 17 16 :30 :00 17·06·2017 18:0 0 

VCOT02 17 ·06·2017 1 7 :OO:OO 17·06· 2017 17 :00:00 17·0 6•20 17 18:00 

VFCI07 17~06•2017 17 :00:00 17•06•2017 17 :00 :00 17·06·20 17 18:00 

VRCI03 17·06·20 1? 17 :OO:OO 17·06·201? 1? :00:0 0 17·06· 2017 18:00 

VFCI01 17·06·2017 17 :0 0 :00 1?·06·2017 17 :00:00 17•0 6 ·20 17 18 :00 

VTI\102 17·06· 2017 17 :00:0 0 17·06·2017 17 :00:00 17·06·2017 18:00 

VFCI06 17·0 6· 20 17 17 :00:00 17·06· 2017 17 :OO:OO 17-1:)6·2017 18:00 

VTTP01 17·06·2017 17 :00:00 17·06·2017 17 :00:00 17·06 •2017 18:00 

VFCJ04 17·06·20 17 17 :00:00 17·06· 2017 17 :0 0:00 17·06·2017 18:00 

VTTR01 17·06• 2017 17 :00:00 17· 06 -2017 17 :OO:OO 17·06·2017 18:0 1 

VTI\101 17·0 6·2017 1 7 :oo:oo 17·0 6·2017 17 :00:0 0 17· 06•2017 18:9 1 

2C001S Leiria 17·0 6-2017 p :08:QO 17-06· 2017 17 :08 :00 17·06· 2017 18:01 

VCOTl0.02 17·06·2017 17 :08:00 17·06·201? 17 :08:00 17·06· 20 17 18:05 

VFCJ07 17·06·2017 17 :09:00 17·0 6-2017 17 :10:0 0 17·06·2017 18:06 

VUCI02 17·06· 2017 1 7 :29:00 17·06· 20 1? 17 :30 :00 17 ·06· 2017 18:06 

VFCIOS 17·06·2017 17 :30:0 0 17·06· 20 17 17 :30:00 17·06·2017 18:25 

HESA02 17·06 ·2017 17 :30 :00 17·06·2017 17 :4 3:00 17·06 ·20 17 18:25 

VTPT02 17·06· 2017 17 :35:00 17·06· 2017 17 :36:00 17·06·2017 18:30 

VFCJ 07 17·06·2017 11 :40:00 17·06·2017 17 :4 1:00 17·06·2017 18:30 

VCOT02 17·06·2017 i i :40:00 1?·06 ·2017 17 :41 :00 17·06•2017 18:32 

VT_SMPC01 17·06 · 2017 )7 :40:00 17·06·2 017 17 :41 :00 17·06· 2017 1 8 :3; 

~FCI04 17-06•2017 17. :41:rio 17·06·2017 17 :41:00 17 ·06·2017 1 8:45 

VFCI03 17·06·2017 17 :42:00 1?·0 6· 2017 17 :42 :00 17·06•2017 19:10 

-HEBL31·H31 17·06· 2017 17 :43:00 .. 17·06·2017 17 :54 :00 17-06-2017 !9!!0 

EHATI Ferreira 17-06-2017 17 :43:00 17-06-2017 17 :54:00 17·06· 2017 19:30 
z~zere 
VFClOS 17·06· 2017 !7 :45:00 17· 06•2017 17 :50 :00 17·06·20 17 19:3Q 

Cinco horas depois do primeiro alerta existem no TO os seguintes meios: 
44 vefculos de combate e 20 vefculos de apoio: 37 VFCI, 2 VRCI, 3 VLCI, 9 
VTTU, 3VTTR, I VUCI, 4 VTTP, 3 VOPE e 2 vefculos dos sapadores 

florestais. A estes acresce um helic6ptero ligeiro e um pesado, com uma 
equipa da FEB, e 18 vefculos de comando. 

considera que: 
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"Quando assumi o COS considero que o SGO se encontrava na 
fase ///. com celu/as montadas e sectores geograficos definidos. 
piano de comunicacoes atribufdo. Existiam a combate cerca de 
cento e setenta operacionais." 

(sublinhados nossos) 

Porem, se atendermos a outros depoimentos, verificamos que so 
nesse momento alguns aspectos fundamentais da fase Ill do SGO 
se operaram. 

Diz , Adjunto de Comando do Corpo de Bombeiros 
Voluntarios de Pombal, que exerceu as fun~oes de Oficial da Celula de 
Logfstica: 

"quando ja se encontram dentro do veicu/o de transmissoes do CB 
de Peniche (VCOC), procedeu-se a atribuiciio de responsaveis pelas 
celulas. tendo eu ficado responsave/ pela ce/u/a de /ogistica." 

(sublinhados nossos) 

Sobre o mesmo tema, referindo-se ao momento em que assumiu fun~oes 
de Oficial da Celula de Planeamento refere , oficial bombeiro de 
2• do Corpo de Bombeiros Voluncirios de Castanheira de Pera: 

Afirma 

"Foram atribufdas ia guando o PCO estava montado na VCOC de 
Peniche nos estaleiros da Camara. no momenta em gue o COS foi 
assumido pelo 2° COD/S de Leiria." 

(sublinhados nossos) 

, Cte. do Corpo de Bombeiros de Ansiao, 

que exerceu as fun~oes de Oficial da Celula de opera~oes: 

"Nesta a/tura volto ao PCO gue ja niio estava na zona do aterro. 
mas antes no esta/eiro municipal. f. nesta a/tura gue as celu/as siio 
atribuidas a responsaveis. ficando eu como Oficial de operacoes. f. 
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neste momenta que assume o COS o 2° COD/S de Leira Mario 
Cera/." 

(sublinhados nossos) 

So neste momento as celulas sao claramente atribuldas, so entao 
abandonam a insipiencia embrionaria que havia sido iniciada em 
Escalos Fundeiros. Ha mais de cinco horas decorridas desde o primeiro 

alerta! 

A fita do tempo regista que e durante este perlodo que come~am a 
aumentar consideravelmente os pedidos de socorro. Sao solicitadas 
evacuac;oes. E no periodo que se segue que se conhece a existencia de mais 
vitimas queimadas. 

0 novo COS refere quanto as medidas tomadas ap6s o incendio tomar 

novas proporc;oes: 

"A primeira medida foi a decisoo de dar socorro imediato a vitimas 
cujas so/icitacoes iam chegando ao PCO. a defesa perimetrica de 
aglomerados habitacionais e casas iso/adas. socorro e evacuacao. 
Criacao de mais um ERAS para a/em do Cte. do CB Peniche, o 
Adjunto de Comando do CB de Pedrogao, que conhecia bem o 
terreno passa para essas fun~oes. Pedido de mais meios. accionado 
o GCIF 03 de Leiria e o GRIF 02 de Lisboa. Ao ter conhecimento 
que o incendio ja chegara a zona de Figueira dos Vinhos, criei um 
nova seaor - Delta - e um seaor funcional de pre-hospitalar gue 
foi assumido pelo 2° Cte do CB Bata/ha. Pe/as 20H45M e aaivado 
Plano Municipal de Emergencia de Pedrogao Grande por sugestoo 
ao Presidente da Camara. gue o activou. porem sem grandes 
conseguencias praticas. Nao existiram mais meios Municipais para 
a/em dos ia existentes. Houve diftcu/dade no accionamento de 

maquinas de rasto, sendo a primeira que comparece no TO e a do 
Municipio de Pombal. A seaorizacao geogrofica e entao 
repensada. dado o evoluir do incendio em Castanheira de Pera. 
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gizando-se a seguinte nova sectorizacoo: sector Alfa a zona do 
incendio do concelho de Castanheira de Pera. o sector Bravo e 

Charlie. a zona do incendio do concelho de Pedrogoo Grande e 

sector Delta a zona do incendio do concelho de Figueira dos 
Vinhos. Criando-se dois postos de comando avancados no sector 

Alfa e Delta. que se caracterizavam por possuir veiculos dedicados. 
sendo a VCOC do CB Pombal afecta ao sector Alfa. com a 
designacoo de PCO Alfa e o veicu/o de comunicacoes de Figueira 
dos Vinhos. afecto ao sector Delta. com a designacoo de PCO 
Bravo14

• A efectiva~oo desta nova sectoriza~ifo veio ser ~ 
implementada pelo COS que me veio a substituir, o 2° CONAC." ~ 

(sublinhados nossos) 

0 ja dtado Cte. do Corpo de Bombeiros de 

Ansiao, que exerceu as fun<;oes de Oficial da Celula de opera<;oes, refere 

quando alude ao periodo em que e cos 

"Voltamos a sectorizar o TO criando mais dois sectores, o Delta e 

o Echo, sendo que o Echo foi implementado mais tarde e era um 
sector pre-hospitalar. 0 sector Delta foi atribuido ao Cte. 

do CB de Figueira dos Vinhos. Os sectores eram extensos e 

complexos. continuando a ser os meios muito insuficientes. Nesta 
a/tura ja esta no PCO um elemento da GNR e mais tarde outro do ·-· 
INEM. T ambem estavam ali o Presidente da Camara de Pedro goo 
e a Eng. 0 do GTF. As comunicacoes comecam a ter problemas. A 
internet tem dificu/dades e as comunicacoes radio tambem. Ha 
uma a/tura em todas as redes falharam. Ha algumas brigadas que 
eram "siresp-dependentes", estando penduradas em radios SIRESP 
e sem rede ROB. No momento em que comecam a chegar a 

" As designa~oes dos postos de comando avan~ados veio a trazer grande confusio na fi ta do tempo e nio se 

compreende qual a necessidade de denomina~io de PCO Bravo para um sector que era Delta. 0 bom senso 

impunha que a denomina~iio fosse PCO Delta. Esta nuance e ilustrativa das dificuldades de gestio de TO de grande 

dimensiio. Onde se deve simplificar opta·se pelo contrario. 
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noticia de existencia de feridos e mais tarde da existencia de 
mortos a situacao e dificil de gerir. Ha muitos meios ocupados na 
reaccao a estas so/icitacoes. ha tambem meios em traba/ho na 
defesa de populacoes. existe a noticia do acidente com os 
bombeiros de Castanheira de Pera e as [rentes de incendio tern 
forcosamente gue deixar de ser atendidas." 

(sublinhados nossos) 

Porem, as comunicar;:oes que inicialmente funcionavam comer;:am a sentir 

limitar;:oes. Sao abundantes os testemunhos nesse sentido. Por elucidativos 

transcrevem-se os excertos dos depoimentos dos dois operadores da 

VCOC onde funcionava o PCO. 

Refere 

"Em momenta que nao consigo precisar o 2° CODIS assumiu o 
COS. Estavam a ser preenchidos os mapas existentes no VCOC 
re/ativos a informacao dos diferentes celu/as. A dado momenta o 
S/RESP comecou a ficar muito intermitente. Apareciam nos visores 
dos radios com [requencia as mensagens "busy call" e "modo 
local". De referir que tinhamos a rede ROB ligada. porem nunca 
ninguem chamos o PCO por aquela via. nem a nossa chamada 
existiram respostas. A comunicacao com o CDOS de Leiria 
comecou a ser essencialmente efectuada por telem6vel. Mais tarde 
esta via tambem comecou a ter intermitencias. Todas as 
informac;oes do CDOS de Leira para o PCO passaram a ser 
registadas no fita do tempo. As dificuldades sentidas foram logo 
comunicadas ao CDOS de Leiria e este tomou as necessarias 
medidas para minorar a limitac;ao sentida. Perante as limitacoes de 
comunicacoes e os pedidos de socorro que iam chegando ao PCO. 
fui sempre levando ao conhecimento do COS. para decisoo. as 
situacoes que chegavam. Este foi sempre despachando em face 
dos meios que dispunha e que se encontravam no TO." 
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Afirma 

(sublinhados nossos) 

"Montamos o yefcu/o e comecamos a verificar que afinal nifo havia 
rede GSM e que o SIRESP comecava a sofrer intermitencias. Este 
aspecto foi de novo reportado ao 2° COO/S. Mais tarde o COOS 
Leira conse~uiu um contacto. via 93 (NOSI onde reportamos as 
dificu/dades que estavamos a sentir e que o sistema SAOO 
tambem tinha. consequentemente limitacoes. Comecamos a 
recorrer ao piano de comunicacoes da rede ROB implementado. 
porem. o seu alcance era ~eowaficamente mais curto. A dado 
momento fomos reforcados com os dois elementos afectos a VCOC 
de Leiria. que estaya /NOP. que se des/ocaram para o local para 
nos apoiar. Um desses operadores teve como missQo o contacto 
permanente com o COOS Leiria atraves de um canal dedicado 
(tacticol. no entanto dados as limitacoes teve que recorrer ao 
telem6vel." 

(sublinhados nossos) 

E no meio de todo este problema 
implementa~ao da fase Ill do SGO, 
estar devidamente sedimentada. 

que ainda se evolui na 
quando a mesma ja devia 

Perante este atraso irrecuperavel, com problemas de 
comunica~oes, sem planeamento anterior atempado e sem um 
conhecimento do perrmetro do incendio, a pr6pria gestao 
react.iva e prejudicada. 

Acode-se onde pedem e onde os meios chegam. 0 incendio deixa de 
ser combatido. 
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vii. Um novo COS 

Pelas 22HOOM existe mais uma mudan~a de COS. 

17/06/2017 22 :00 COS cos COOS ANPC/ 20 Comandante Operaclonal Nacional/ 

2° Comandante 

Operacional Nacional, novo COS, refere relativamente a esta mudan~a: 

"A determinac;oo (oi do Comandante Nacional (CONAC), no dia 
dezossete, cerca dos dezanove horas, onde (ui tambem informado 
que a situacoo se encontrava muito dificil. que era necessario 
organizar o posto de comando, sabendo-se que o Sr. Presidente da 
Republica tinha mostrado interesse em visitor o mesmo. Foi-me 
dado ordem para quando chegasse assumisse a posicoo de 
Comandante dos Operacoes de Socorro (COS)." 

(sublinhados nossos) 

Das suas palavras decorrem dois factos relevantes: sabia-se no Comando 
Nacional da dificuldade da situa~ao e, destaque-se, era necessario 
organizar o posto de comando. Ou seja, havia de alguma forma a 

consciencia de falta de organiza~ao no PCO e que situa~ao era diffcil. 

Adiante voltaremos a esta questao do acompanhamento que estava a ser 

feito na sala de opera~oes do Comando Nacional, para ja importa reter 

esta ideia que o PCO carece de organiza~ao. 

Nas palavras do novo COS a realidade com que se deparou era a seguinte: 

"O PCO estava /ocalizado na zona industrial de Pedrogoo Grande, 
onde permaneceu enquanto exerci as (unc;oes de COS. Havia ja 
um vefculo de 
Comunicac;oes 
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estariamos num nivel tit da evolucifo Sistema de Gestiio de 

Operacoes (SGO). Existia um oficial de Operacoes. um oficial de 

Logistica e um oficial de Planeamento. havia ponto de tr8nsito. niio 
estando implementada na sua plenitude uma zona de 

Concentraciio e Reserva. Havia operadores na VCOC. em trabalho. 
bem como uma Equipa de Posto de Comando (EPCO) constituida. 
Existiam ERAS a caminho do TO. Existiam sectores definidos e 

comandantes dedicados. sendo a sectorizaciio geografica. Era COS 
o 2° CODIS de Leiria, " 

(sublinhados nossos) -

Referindo quanto a passagem de comando: 

"Ao chegar ao PCO, inteirei-me da situacoo geral do incendio junta 
do 2. ° CODIS de Leiria. que me informou da situaciio 
do incendio e de uma serie de situacoes em curso. designadamente 
o socorro a 5 bombeiros feridos, uma crianr;a desaparecida, ainda 
que o incendio se encontrava a order livremente em varias 
direccoes. sem que houvesse operacionais suficientes para tentar o 
combate as chamas. lnteirei-me da situar;iio tambem junto dos 
Oficiais de ligar;iio da GNR e do INEM, junta do Presidente da 
Camara Municipal de Pedrogoo Grande, bem como da responsavel 
pelo Gabinete Tecnico-Florestal (GTF) da Camara Municipal de -

Pedrogoo Grande, solicitando-lhes que se mantivessem no local, 
pois iriamos ter necessidade de agilizar e coordenar uma serie de 

procedimentos e!ou acr;oes de socorro. As pessoas em funcoes 

foram-me apresentadas e explicado o que se encontravam a fazer. 
0 2° CODIS de Leiria manteve-se junta do PCO. niio tendo 
abandonado o TO." ... "No momento existia um S/TAC grafico e 

um PEA meramente verbal. 0 PEA passava essencialmente por 
defesas perimetricas de aglomerados populacionais e evacuacoes 
em resposta a pedidos de socorro. situar;oo que se manteve ate 
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cerca das duos horas da manhii. Estavamos a ser reactivos e s6 ao 
longo da madrugada foi passive/ passarmos a ser proactivos." 

(sublinhados nossos) 

Relativamente as alterac;oes que efectuou, referiu: 

"Concentrei a estrategia na evacuacao elou proteccao de varios 
aglomerados populacionais (a/guns constituidos por casas isoladas), 
dado que a situacao se mantinha complexa relativamente ague/es. 
acrescendo a isto o facto de que se continuavam a encontrar 
cadaveres. Ainda e de acordo com os meios em trabalho no teatro 
de operac;oes decidi manter a sectorizacao existente. com 4 
sectores geograficos (Alfa a Delta). Mantive os elementos 
designados coma Chefes de Ce/ula (operacoes. planeamento e 
/ogistica). redefinindo-lhes a missoo e atribuindo tarefas especiflcas, 
por forma a ter melhor percepc;ao da situac;ao no terreno, 
designadamente no que dizia respeito a meios, sua /ocalizac;ao e 
missao, necessidades mais urgentes, situac;ao e evoluc;ao das 
frentes do incendio, necessidade e capacidade de evacuac;oo de 
aglomerados populacionais e necessidades de socorro pre
hospitalar. Tudo por forma a conseguir ser proactivo nas decisoes, 
tentando sempre ter decisoes preparadas face a perspectiva de 
evoluc;ao do incendio. 0 piano de comunicacoes manteve-se 
sempre actualizado" ... "Foram constituidas e atribuidas missoes 
a duos Equipas de Reconhecimento e Ava/iacoo da Situacao 
(ERAS) e designado um Coordenador de Operar;oes Aereas 
(COPARI para coordenar;ao dos meios aereos." 

(sublinhados nossos) 

Seguidamente faz uma alusao ao PEA referindo que: 

"Efectuei um reconhecimento aereo do Teatro de Operac;oes, ja na 
manha do dia 18, tendo constatado a extrema velocidade de 
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propaga~ao do incendio, com varias projec~oes e com grande 
dimensao das frentes. Este facto levou a uma constante a/tera~oo 
do PEA, embora o mesmo tenha estado sempre preso as questoes 
das defesas perimetricas e evacuacoes, limitado pelo o facto dos 
meios serem ftnitos." 

(sublinhados nossos) 

Ora, como vimos antes, o PEA do anterior COS ja estava limitado a 
ac~oes de reac~ao, consubstanciadas em defesas perimetricas, 
socorro e evacua~oes. 

E neste perlodo que come~am a chegar as notkias da existencia 
de vitimas mortais. 

A ac~ao do novo COS centra-se de novo nestas necessidades 
urgentes, da-lhes resposta e poe-lhes enfase, solicitando mais 
meios e mobilizando uma VPCC, um PMA do INEM, criando um 
sector de apoio as vitimas e centros de apoio psicologico e 
informativo a popula~ao. 

No entanto, o incendio nao possui uma estrategia definida para o 
seu combate. Todas as medidas sao reactivas. Nao ha nota de o 
PCO ter separado estes dois aspectos, para os trabalhar de forma 
distinta, embora concomitantemente. 

Porem, alguem no PCO foi trabalhando este aspecto em falta. 

0 Adjunto de Opera~oes da For~a Especial de Bombeiros da Autoridade 
Nacional de Protec~ao Civil, ., 
deslocado para o local por ordem do CONAC, refere no seu depoimento: 

"Em termos de organiza~oo tudo assentava no desenho do 
perimetro do incendio exposto numa folha da carta militar, noo 
havia internet nem SIRESP. Optei por noo sair de perto do PCO, 
tendo usado a fita do tempo e a/~umas informacoes que iam 
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chegando para construir o perimetro do incendio. a partir do 
Google Barth Pro. em off linhe por fa/ta de rede GSM. Eram cerca 
de 05H40M de dia I 8 quando terminei o traba/ho. Apresentei o 
trabalho ao COS e sugeri uma estrategia. Fui continuando a fazer 
levantamento para actualizai;oes do perfmetro e de estrategia, 
recorrendo a analise meteoro/6gica e cartograflca da situai;ao. ~ 
estrategia foi preiudicada pelos e/evados pedidos de socorro. que 
obrigaram a defesas perimetricas de povoacoes e casas isoladas. e 
tambem evacuacoes. 

(sublinhados nossos) 

Acrescentando adiante: 

"Nao houve Jevantamento de pontos. porque nao sai do PCO, mas 
antes uma compilacao de informacao que (oi sendo transmitida ao 
PCO e de outra que constava na (rta do tempo: tendo (lcado 
terminada, como ja referi pelas 05H40M. Nao senti gue nao 
atendessem a minha informacao. mas antes houve incapacidade 
de implementor a estrategia que era proposta. dado o e/evado 
numero de pedidos de socorro." ... "No momenta em que fui 
traba/hando, havia o perimetro do incendio na folha da carta 
militar. Na parede da celu/a estava projectada. a partir do Google 
Eart um levantamento de meios a traba/ho e um perimetro do 
incendio." 

(sublinhados nossos) 

Sobre este aspecto refere 

Bombeiros de Ansiao: 

Cte. do Corpo de 

"Saf para fazer um reconhecimento e quando regressei o PCO 
tinha sofrido algumas alterai;oes: tinha havido mudanca do COS 
passando a assumir esta [uncao o 2° CONAC. 
Nesse momenta deixo de ser oficia/ de operacoes passando a ser 
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oficial de planeamento por decisao do COS. Nestas funcoes. em 

coniunto com o Ajunto de Operacoes da FEB. presente no local. 
fizemos uma an6/ise da meteorolofia e um planeamento para o 
dia sefuinte. 0 Adjunto da FEB chegou a ir fazer um levantamento 
dos frentes do incendio. Porem. este trabalho noo foi aproveitado 
apesar de apresentado. A previsao incidia sabre as [rentes oeste e 
sul. sendo nossa preocupacao a evolucao gue o incendio 
apresentava para ague/es locais. 0 incendio veio a chefar ague/es 
lufares como previsto com um fen6meno semelhante ao do dia 
anterior e na mesma hora como previamos." 

(sublinhados nossos) 

Ora, apesar de parte da informa~ao vital ao planeamento existir, 
come acabamos de ver, nao houve a capacidade de criar um PEA 
que separasse o socorro (reac~ao), da ac~ao de combate 
(antecipai;ao). lnevitavelmente o incendio continuaria a lavrar. 

Acresce que o perimetro do incendio continua a ser pouco certo, sem 
validai;oes eficazes, como acrescenta o mesmo elemento, embora ja sem 
exercer as funi;oes de oficial de planeamento: 

"Cereo dos I 6H30M da tarde de dia 18 regressei ao PCO, onde 
perg:untei se se sabia os /ocais on de estavam as frentes do _, 
incendio, ao gue me foi respondido afirmativamente gue sim. 
Porem. observando a cartofrafia existente no mesa de 
planeamento yerifiguei gue ta/ nao era verdade. pois faltava 
cartofrafia gue abrang:esse a tota/idade do TO. Havia anotai;oes 
na carta de zonas onde o incendio j6 tinha passado. Na minha 
opiniao o SITAC estava desadualizado. tendo disso dado 
conhecimento ao COS. Por ter passado por v6rios /ocais no 
caminho para o PCO veriflquei que incendio estava pr6ximo de 
Fato, Agudo, Cabe~as, Saonda, Carapinhal, Alge, Oliva/, Ribeiro de 
Alge, Ferrarias de S. joao." 
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(sublinhados nossos) 

Ja anteriormente igual convic<;iio existia, pelo menos na noite de dia 17, 
conforme refere o Major .. 

"O primeiro briefing a que assisto foi no momento em que ja esta 
no PCO o Secretario de Estado. Nesse momento guando o 

Secretario de Estado indaga sobre os limites do incendio e para 
onde este se dirige o COS. 2° CONAC. nifo consegue apresentar
/ho. lndica gue ha varias frentes. As indica~oes SQO efectuadas 
sobre uma carta que esta sobre a mesa de trabalho." 

(sublinhados nossos) 

Este facto refon;a a ideia que a concentra~ao de esfor~os no socorro 
anulou o direccionamento de energias para o combate e, 
consequentemente, a valora~ao e cria~ao dessa capacidade. 

Estamos num momento em que se impoe que a fase IV do SGO 
esteja implementada e a funcionar em pleno. Sera? 

viii. Nova altera~ao de COS 

Cerca das 20HSOM de dia 18 assistimos a mais uma alterai;ao de COS: 

19/06/2017 20·50 POSIT COS CNOS I COOS Saido do 20 CONAC do TO e Assume COS COOTS de S<!tubal 

., Comandante Operacional Distrital de 
Operai;cSes de Socorro de Setubal, refere relativamente a questao anterior 
sobre a fase do SGO, referindo-se ao memento em que assume o COS: 

"Posso considerar que estava numa transi~oo entre a fase Ill e a 
(ase IV do SGO." 

Contraria ideia havia deixado o anterior COS 
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"Pe/as 20HSOM do dia 18 de junho transmiti o COS ao COD/S de 
Setubal. tendo o Sistema de Gest<io de Operaci5es ficado 
implementado na fase IV. na plenitude da sua oreaniza~<io. tinha 
acionados 1266 operacionais, 388 vefcu/os, 12 meios aereos e 9 

maquinas de rasto. Ficaram 5 Setores implementados. sendo I 
funcional e 4 geograficos, encontrando-se no PCO Oficiois de 

Ugac<io do GNR, INEM, Cruz Vermelho e /CNF, bem como uma 
Eng.0 do GTF da Camara Municipal de Pedrog<io Grande. As 
ce/ulas de operaci5es. planeamento e logistica estovam 
implementadas e com recursos. Acresce que estavam 2 ERAS no _ l 
TO. nomeado COPAR e todos os sectores com Comandantes de 
Sector dedicados. Ficou ainda definida e activada a zona de 

concentraci'io e reserva com pontos de triinsito. area de apoio de 

servicos - com areas de a/imenta<;<io, manuten<;<io, descanso e 

apoio sanitario - e areas de reabastecimento de combustfveis e 
reabastec:imento de ag:ua." 

(sublinhados nossos) 

0 novo COS caracteriza assim o PCO quando chegou: 

"Ao aproximar-me do local onde estava o PCO, fui informado pelo 
CODIS de Leirio que o PCO estava ser reloca/izado para um local 
que ja tinha sido ava/iado. lnicia/mente des/ocou-se primeiro o - ' 
vefculo de comunica<;i5es do CB de Peniche (VCOC) e depois 
seguiria o VPCC de Lisboa. 0 reposicionamento foi-me comunicado 
pelo COD/S de Leiria que me informou que primeiro se instalaria a 
VCOC e s6 depois o VPCC. Por isso dirigi-me ao VPCC. onde estava 
montado o PCO. Havia no momento muita gente dentro da area 
do estaleiro da C8mora de Pedrog<io Grande onde a VPCC se 

encontrava. Ao entror no VPCC reparei que o TO estava 
sectorizado. hovio oficiais de operoci5es. logfstica e planeamento. 
Eram a EPCO de Lisboa com o Adjunto da FEB e como COPAR o 
Cte. do CB de Peniche, A minha preocupac<io imediato. foi 
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organizar todos os aspectos adiacentes ao funcionamento do PCO. 
Assumindo a aplica~iio do CJ "Comunica~oes, Comando e 
Controlo "." 

(sublinhados nossos) 

Referindo as seguintes mudanc;as a que procedeu: 

"Estavamos naquilo que considero ser uma situa~iio de excep~iio, 
pelo que se tomou necessaria a criaciio de nuc/eos dedicados a 
redes. saude e seguranca social. Estavamos perante uma operaciio 
de protecciio civil. Estruturou-se a relaciio com a comunicaciio 
social. criando-se momentos pr6-definidos para a rea/izaciio de 
briefings. Disciplinou-se o acesso ao PCO. As comunica~oes no local 
eram deflcientes." .. . "Existiram ajustes de acordo com a 
din8mica da opera~iio. Havendo rendi~oes de elementos nos 
respectivos sectores. As accoes foram efectuadas com base num 
planeamento previo. efectuado pela ce/ula de planeamento. com 
base em toda a informaciio gue chegava ao PCO. Apesar de 
pontualmente continuarmos a ter gue ser reactivos aos inumeros 
eventos. as accoes executadas foram de acordo com o planeado." 

(sublinhados nossos) 

Comec;a aqui a tentar recuperar-se o factor antecipac;ao e maximizac;ao de 
oportunidades. 

No entanto, o destaque deve centrar-se no facto de, a partir deste 

memento, a fita do tempo comec;ar a ser mais consistente, regular, 

normalizada, o que indicia um PCO mais organizado e com um 
funcionamento fluente. 

E neste periodo que come~am a ser registados POSIT mais 
favoraveis e ja respeitantes ao combate as frentes de incendio. 

POSIT OUTRO COOS COOS CTB: PCO s:io Mac.irio lnrorma : • Sector Alfa· 70% dominac1o // 60% do pet1metro 
eretuado com Ma uina de Rasto. - Sector Bravo - 50% domlnado II 15% do perfmetro 
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19/06/2017 efetuado com MAqulna de Rasto. - Sector Charue - 30~ domln•do. 

1!ilQ6lZQ17 
CNOS PCO Ava~edo de Cemache: p Alfa, zooM Domfnado e 60% com maqulna de rasto; - Bravo, 

.QA;,U POSIT cos I 50% OOmlnado e 15% com maquina de rasto; - Charlie, 30% Domlnado; - Em trabalho 4 
coos maqulnas de rasto. 

J9/Q6/20JZ 20·18 POSIT COS CHOS I COOS PC>$lt : - 10.- de> Incendlo Domlnado; • 30~ do Jnctnd5o air.da acuvo. 

ix. A inversao de reactivos a pr6-activos 

Com a chegada da EPCO de Faro comec;a a consolidac;ao da inversao a que 
anteriormente aludimos. De acc;oes predominantemente reactivas passa-se 

a acc;oes pr6-activas. 

Q§/2Q17 09·]0 comunieac3o coos ~·d• d• EPCO Algarve •o PCO. 

B<leltng cl< Enquadramento do cos l E9CO AJgarve. POSIT: lncendiO com v.irtos 
PCO, sectorizado em 4 setore:s. Encontram-se 6 MR a trabathO. Estlo 2 parelhas 
de AV8P e l avi:lio canadair Frances mas que devtdo a turbutf:ncla nlo estao a 

l?l06/2Q17 10:12 comunlcai;a.o OUTRO 
operar. C'.onstrangimentos lmedlatos: Cmdts. Setor preds~m de ser rendkfos. A 
mlsslo atrtbukfa 6 EPCO Algarve fol constftulr 5 E.RAS e vetltlcar todo o perimetro, 
anteclpiindo o reconheclmento a toda a area de fnteresse e constltuindo uma base 
de lnforma~$o geogr.iifica com recurso aos ~qulpamentos do kit PCO do Aloarve 
(Tablets). 

Diz Comandante 
Operacional Distrital de Operac;oes de Socorro de Faro: 

"Quando cheguei, o PCO estava Jocalizado em Avelar. pr6ximo do 
Associacao Filarm6nica. estando instalado no VPCC de Lisboa. 
existindo tambem uma VCOC do CB de Peniche onde se 

encontravam instalados os e/ementos do INEM. bem como uma 
tenda Marinha Portuguesa, do Corpo de Fuzileiros, os quais tinham 
como missiio principal a confec~iio do alimenta~ao. Foi-me 
efectuado um briefine quando cheeuei. tie/as I OH I 2M. tendo 
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0612017 
Comunlcat;iio 

.12.am 

l 2l!l'2l2!l I Z 
li:M Comunlca~ao 

sugerido ao COS em funci5es a constituici'io de cinco ERAS com o 
pessoal da EPCO que me acompanhava. para fazerem a 
verificaci'io e marcaci'io de todo o perimetro do incendio. pois ni'io 
estava a ser produzida cartografia de sectorizaci'io. Este aspecto 
esta tambem referido no relat6rio que anexo. As ERAS 
regressaram as / 9HOOM tendo enti'io sido e/aborada a cartografia 
com a sectorizaci'io do TO e proposto uma nova sectorizacao. a 
qua/ foi aceite pelo COS (CODIS ). As ce/u/as de 
Planeamento, Logistica e Opera~i5es estavam montadas e a 
funcionar. Havia da minha parte a consciencia inicial que os /imites 
do incendio ni'io eram do conhecimento correcto do PCO, tendo 
sido confirmada a minha suspeita aquando do regresso dos ERAS." 

(sublinhados nossos) 

PCO: ERAS 1, 2, 3, 4 e 5, ap6s reconhecimento ta2em brien.n.g a cos e COOIS Fa ro. 

DUTRO 
l nformam: • ERAS 4 (setor delta) 2Cm-dt nao vlu pontos atlvos. Neste 
momento deve estar em vlgllancla atlva. Estavam 4 MR para-das. · ERAS 5 (Perimetro) -
OFS passou perlmetro oara reallzacao de SITAC atuallzado 
PCO: ERAS 1, 2, 3, 4 e 5, ap6s reconhecimento fazem brief'ing a COS e COOIS Faro. 
l nformam: .. ERAS 1 (setor Alfa) Cmdt informa esta c-0nsolldada em algumas 
2onas. A mais preocupante ro1 felUI com uma MR. Os melos estavam disperso e e preciso 
repensar a estrateg1a. 0 Setor preclsa reagrvpar os grupos e coloca•los na frente. Neste 
momen ta castanh etra e o mals preocupante. Com m als 1 GRIF re:pensava~se a sltua~ao 

OllTRO visto que a.s ESF vao0 salr. · ERAS 2 (setor bravo) c mdt em Pedrogao 
Pequeno havia ponto quente onde est!o meios aereos envolvldos de momento. 30% do 
incendio esta ativo a arder em zon a de encosta. No sltto da R.elva esta a de.seer para um 
vale. A preocupa~!o e o lado este do setor (Ervldelra) ·ERAS 3 (setor charlie) Cmdt 

fez cara a cara . Tem GRJF 02 de Lelrla. Ha pe>n.tos senslveis (casas na 
Atalala). 90% da area esta feita com MR. o GRIF pode Ir para outro lado. 

Mais adiante afirma ainda referindo-se ao momento em que assumiu o 

comando: 

"Estava na fase IV embora os nuc/eos fossem insuficientes. pois no 
meu entendimento existia a necessidade dos desmultiplicar por 
forma a garantir a capacidade de processamento de informacao. 
comando e contro/o. em tempo util. 0 numero de operacionais 
presentes no TO seria diferente do que consta na ftta do tempo. 
porquanto o mesmo contempla pessoal em tronsito e em 
descanso. existindo um desalinhamento entre os meios gue 
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efectivamente estavam no TO e os que constavam do SAD015
• 

T ambem havia noticia de pessoal no TO que ni'lo constava na fita 
do tempo. Registaram-se situa~i5es de mudan~a de comandante de 
sector que noo foram reportadas ao PCO e ao COS." 

(sublinhados nossos) 

Concluimos aqui que so recentemente se tinha atingido a fase IV 
do SGO, que vem a consolidar-se agora. 

Acrescenta ainda: 

"Depois dos e/ementos da EPCO do Af~arve assumirem as diversas 
ce/u/as do PCO. realizou-se as 23H45M um briefing com todos 
oficiais de ligacoo e comandantes de sector onde foi definido o PEA 
e informados todos os oficiais de ligacoo e demais autoridades 
presentes gue o COS ia ser assumido por mim. Duas horas depois, 
a 0 I H45M do dia 20, assumi efectivamente COS. A passagem de 
comando foi portanto efectuada de forma sustentada desde gue 
cheguei as 09H30M de dia I 9 ate as 0 I H45M do dia 20." 

(sublinhados nossos) 

Especial relevo para esta forma de trabalho que possibilitou uma 
transi~ao de comando sem falhas de informa~ao, com interajuda - . 
entre o COS cessante e o novo COS. 

No que concerne as principais decisoes para alem do levantamento dos 

pontos do incendio ja referido destaque para a mudan~a de 
instala~oes do PCO o que veio a possibilitar uma melhor 
estrutura~ao das diversas celulas e nucleos do PCO. 

"Ap6s esta reunioo contactei o Presidente da Camara Municipal 
de Ansiao para saber da existencia de um espaco fisico para 

11 A este tema nos referiremos adiante 
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J!ill.lUZ 
24;AQ comunicac;3o 

a/bergar o PCO. ao que o mesmo me indicou a sede da Sociedade 
Fi/arm6nica Avelarense. Ap6s o reconhecimento as instalacoes 
verifiquei que o espaco permitia a montagem dum PCO em 
condicoes bastante satisfat6rias. com zonas indebendentes. A ta/ 

' 
alude tambem o relat6rio que mencionei. Ainda com o COD/S 

como COS. ap6s a transferencia do PCO. os chefes 
dos celu/as passaram a ser os e/ementos da EPCO do Algarve que 
me acompanhavam." 

(sublinhados nossos) 

PCO: Mudanc;a d o PCO para o PCO para a Sociedade Fila rm6nica Ave:larense. Crladas as 
segulntes ~reas: Area Restf ita: • Sala de Operac;aes e Informac;<Ses (Comunlca~es, 

OllTRO 
Operac;lSes, Logistica e Centro de Coordenac;ao Operad onal) - Sala de Emergencta Medica 
(SIEM - INEM/CVP) - Sala de Apolo Pslcossocial (EAPS/Seguran~ Social/ CM) - Sala de 
Planeamento e Decis:io Area de Acesso Condicionado: - Sala de Imprensa - sa1a de 
Conferencias • Sala d e Reu ntOes s etoriais 

Estamos finalmente numa fase IV do SGO em pleno. Porem, muito 
depois do que era expectavel. Mais de setenta e duas horas depois do 
primeiro a.lerta. Os danos provocados pela deficiente e tardia evolw;ao 
e consolida<;:ao das fases do SGO sao ja gigantescos e irreparaveis. 

Estabilizado o funcionamento do PCO, efectuado um 
levantamento do perimetro do incendio e definido um PEA a 
normaliza~ao dos trabalhos de combate come~a a ser alcan~ada e 
com ela o alcance de resultados. 

De salientar que a fita do tempo, que come ja referimos apresenta desde a 
madrugada de dia 19 uma estabi lizai;:ao, contendo informa<;:ao normalizada, 
frequente e sem faltas de informai;:ao. 

Os briefings passam a ser frequentes e peri6dicos, contendo informa<;:ao 
relevante e normalizada16

• 

16 Embora ainda apresente falhas de denomina~o pois os briefings siio per vezes denominados "comunica~iio"' em 

lugar de POSIT 
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PCO: (continuac;ao do 10 Briefing)· PCM c.astanheira P.!ra: Esta com dincutdades em 
receber os bens alimet1ticios em quantidade excesSiva que est!o a chegar aos varlos 

20 1? ! S•OO Comuniea~o OUTRO 

locals e e necessflrio fazer a conserva~o dos allmentos. Senslblllza para que haja um 
esfon;o para se reporem as comunicac;i5es e lnaceitavel que hoje (2 dlas apc)s o lnc:endio) 
n!o haja comunica~es nem flxas nem m6vels. Informou que s6 neste briefing ~ que 
esta a tomar conheclmento das equlpas que e~o no terreno queixando-S<? que n!o 
exlste ligac;ao com os servic;os descentrados. Pede: a reposic;aio da energla, porque sem 
energia nao tern .!gua. VPCM Flgueir6: Retere: que I! preclso opea1clonallzar algumas 
colsas. Apolo social a famflias, sabe que: ~o equJpas de ac;ao social e que as mandam 
para o ter reno mas n5o estao artlculados com os da CM. No seu munlcfpio tern um posto 
ava~do da CVP e tem 1a 100 tecnicos e ninguem lhes dlz para onde estao a ser 
pr ecisos. Queixa·se da falta de envolvimento das autaraulas nestes a5')etos. 
PCO: (Conttnuac;ao do 10 6flefing) - OFLIG GNR: 97 militares e 12 bln6mk>s de cavalarta 
para pollclamento. Estao 40 mllitares da GNR, Exercito e Marinha a percorrer toda a 
area, prlncipalmente nas imediac;iies da EN 236. GJPS te, 46 mmuires na Pampllhosa e 
tem 4 equipas de reserva no PCO. Foi rclta quadrlcula para batlmento de toda a area. 
Est!o cnvof\tidos os cartelros. A GNR continua a fecilar estradas. - OFU G FA: Ex~rcito 

12lQ§l2Q IZ Comunlcac;ilo OUT RO 
tern 121 mllltares (4 pelotOes, 2 deles em Penela), 5 equipas de engenharia com 5 MR e 

~ esta a chegar mais 1 MR. 12 militares integram as equipas da GNR. Os pelotOes estao 
em vigilSncia atlva a h8 reserva de mllitares da Marlnh.a. Os Fuzlleiros tem PMA mas nl§o 
se enc-0ntra montado. - OFLIG EOP: Existern 2 ou 3 sit los sem energia e1etnca. Est.Bo a 
atlvar a rede de baixa tensao. Tern a situa~o mals oo mcnos controtada. - OFUG CVP: 
tem 10 ABSC, 3 ABTM, 14 pSic6togos e tem PMA montado em Figuelr6 dos Vlnho-s. 
(continua .. . ) 
PCO: 1.0 BRJEFlNG COM OFICIAIS DE UGAc;AO e representantes de todas as Entidades 
envotvldas na opera~ao. POSIT do COS: frentes para a Parnpilhosa e para a Lousa eram 
as mats perlgosas. A Zona sul do 1ncendio es~ mais consolidad.a. Jnforma que o trabalho 
est.a a ser feito em duas vertentes e os milltares estao a razer o varrimento de todas as 
areas. Fol encontrado ma1s 1 cadaver. Equlpas GOnstituidas peta GNR e seguranc;a soc:lal 

12£06£Z!l I Z COmunic-a~aio OlfTRO 
andam a bater porta a porta. - OFUG JP ( ): tern 1 MR a operar e Relvas 

~ e 2 MR a aguardar ordem de miss~o. Tern em opera-c;!o em Pedrogao uma grua para 
desobstru~ao de vlas e outros trabalhos. - OFUG JCNF ( ): Estao 3 ESF no TO. -
OFUG INEM ( o): POSIT: 136 rerldos (121 clvls, 13 bombeiros, 2 GNR) - 7 
graves (5 bombetros e 2 clvls), 62 rnortos, JSS intervenc;Oes psk o16gicas. Melos: 10 
veiculos, 32 melos especlals e apolo da CVP. • OFUG ADAI: Tern 3 MR (07, 0 6 e OS) a 
aguardar missao. <continua ... ) 

(Contlnua~ao) 2.0 BRIEFING DO PCO COM OFICIAIS DE U GA<;AO E CMDTS SETOR: -
Setor Char1ie: Tern havldo pequenas reativac;Oes • Setor Delta: Na Arega, Confrarias e 
Brunhal o lncendio e~ com viol~nda. J& retiram 4 habltantes de Brunhal. A Foz de Ales 

0612017 Comun!cacao OlfTRO 
~ desguarnecida c area tem 700/800 m de decllves em encostas. A zona e muito 

~ ingreme para c-0locar MR.. A vegeta~aio e eucallpto. Nao hii prob1emas com casas. 
Necessita de l GRJF para Foz. de Ales. Aguda esta em rase de vigilAnda. As juntas de 
freguesia tern apolado a allmenta~o. Figul!ir6 dos Vinhos n3o tem capacldade de 
repara-c;6es de notte. - exercito: tern 2 aelotiies em Macas de Oona Maria e 1 em Pl!nela. 
PCO: 2.0 BRIEFING DO PCO COM OFUG E CMOTS SETOR: - Seguran,a Socia! -
SC!guranc;a social integra 10 equlpas com a GNR e estao a bater a area. Foi feita 
ldentincac;ao de necesstdades e desapareclrnento pela SS. A pessoa quando se dirlge aos 
postos caractertz.a a necessldade. Ha famfHas com perdas totals. A ss Ira razer hoje a 

l2l06l2!1 JZ Cornunlca~ao 
consolida~ao de toda a lnformac;.ao para articular com outras equlpas. - INEM sollclta que 

~ 
OlfTRO SMPC e GNR devem encaminhar para o INEM as chamadas/pl!didos. Algumas dlamadas 

podem ser feitas event:ualmente para a linha SaOde 24. - l CNF (. ) informa que 
no setor bravo o inc.!ndto J~ pegou com Gols (Singral e O rnelro). - Setor Alfa e Bravo: 
Norte de ambos os sectores com grande potencial de desenvolvimento. Estao 1a MR. 
(conttnua .•. ) 

PCO: PCO: 3.0 BRIEFING DO PCO COM OFIC!AlS DE UGA<;AO e CMDTS SETOR: - Setor Alfa : 20lQ§l2Ql7 
07:00 

POSIT OlfTRO area esta extinta e que tem muitos pontos quentes que estao a consolidar. Quando hci aumento 
de vento ha logo igni~l5es. Esta em rescaldo. Nesta altura nao e oreclso rnelos val analisar para 
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verse oonsegue meter la MR. Tern 14 homens dos BB no TO de Cast!nhelra de Per a 
(oorpora~ao onde morreu o Bombeiro). A togistica tern funclonando bem <! pode receber (de 
acordo com a proposta do OF Opera~&es) 2 pelot&es para o norte/o~e. • Setor eravo: ponto 
quente em Louricelra (o lncfndio tern a nascente 2 to.cos a ar'de( livremente sem 
combate/acessos e val ter ao rlo). Ponto quente em Mega Fundelra (zona de jun~ao oom o 
outro rntendlo). Na rua das quintlnhas e Ervldelra lncE:ndlo atlvo. As MR nao foram apllcadas, 
uma das MR disse que nao trabalhava durante a nolte. Ouzenda, Pegos Omelros e Fundeiros 
nao tern meios de oombate direto nao ha multos camlnhos. (Continua ... ) 
PCO: (continua~o .•. ) - Setor Delta: Arega exiglu meios durante a nolte. Como refo~ de 
meios que foram feitos ontem no Setor fol PoSSivel consolldar a parte sul que esta em 
v1g11ancta. Soliclta r-eror~o de uma Brigada para Campek>, por forma a reduzlr os tempos de 

20£0Ql2QJ7 resposta a reactfva~s, uma vez que os locals s:lo longlnquos, demorando muito tempo em 

07:0-0 
POSIT OUTRO desloca96es. - Oficlal Opera~Oes Info: fol cr lado o Setor Echo, lnclulndo neste TO o lncendlo de 

Alvalazere. Foram criados 2 Setores funcionals: Foxtrot para a EPH e Golf para as MR. - Otldal 
de Logfstlca deu conhecimento dos pontos de dlstrlbui~ao de allmenta~ao. - GNR Info que 
fizeram passagem noturna pelos locais v3o lanc;ar as patrvlhas para rastreamet1to das area . . 
INEM inro que a nolte foi tranquila. 

PCO: 4,0 BRIEFING DO PCO COM OF!OAIS DE L!GA<;AO E CMDTS SETOR: • !CNF ( ) 
Info que na parte norte do setor a tra esta:o Iii 2 petotaes do exerclto e ESF em a~&es de rescaldo. -

22£Q6l2017 Setor Alfa: Info Que estao a consolldar a area. - Setor Bravo: Info Que pretende fechar o lncelldlo 

~ 
POSIT OUTRO mas ainda nao estci concluido. Foram retlradas 4 pessoas de Ouzenda. - Setor Char11e: Info que 

prosseguem os trabalhos de vigilano a ativa com pelotOes milltares. • Setor Edio: Tiveram 2 
reacendimentos. Podem receber peloUio mllitar. • Setor Delta: info que nSo hA grandc pressSo. 
Fol reposiclonado GRIF. Esta consolidado. 

(Continuo~o .. . ) PCO: s.• BRIEFING DO PCO COM OFIC!AIS OE L!GAQ\O E 01DTS SETOR: 
(com presen~ da MAI) - setor Echo: teve B reativa~Oes. o pelotiio trabalhali durante a noite. 
• IP: informa que tern 2 MR as ordens do PCO. - GNR: suspenderam as buscas. A GNR nao tem 

2Q£QfilZ'21Z meios suficlentes e o apolo da marinha fol crucial. Tern vlaturas para evacuar a localldade de 

~ 
POSIT OUT RO Pera c-aso seja necess~rio. Amanha inic:lar.io novamente as buscas. - Marinha informa que tern 

alguns melos de reserva, nomeadamente ao nivel da saUde e Assist@:ncia aiso sejam 
necesscirios. - Exerclto: Vern mals 7 pslc61ogos para apolo da for~a. - Coord. das MR (COMA!() 
Cmdt . . 
do Ex ere Ito) 

• refere que envotveram 4 MR durante a tarde (2 da ADAt, 1 do IP e 1 

PCO: S.• BRIEFING DO PCO COM OFICIA!S DE L!GA<;AO E CMDTS SETOR: (com presen~a da 
MAI) - setor Alfa: info que a norte foram deslocadas pessoas de 8 aldeias. Pred sa de mais 1 
GRlF. Tern rrente a ceder aos meios e precisa de 2 MR (e 1nrormado de que esta.o 2 em 
translto). Informa de que 2 pelot<Ses va:o ser relldidos e que precisa de mals 2. - Setor Bravo: 

20£06£2Q17 
consegulu-se retlrar as pessoas a tempo nao ha report de casas ardldas nem de terrdos. As 

19 :30 
POSIT DUTRO evacua~Oes foram feltas com o apolo da GNR, CVP, Marlnha, CB. fol materlallzada uma equlpa 

de oomando tatico entre BB e GNR cujo objetlvo era coordenar as evacua~es. Houve sftlos 
onde se organlzou a evacuac;ao mas nao se retiraram pessoas efetivamente. Esta equipa definiu 
um ltlner ilrio de seguran~ para as evacuac;6cs. A norte do setor bravo ainda existem pontos 
para resolver. • Setor Charlie: est.!o a fazerMse 8!;eies de consolida~lio com o exercito. - Setor 
Delta: houve reatlvacao em ArP-na, Na Aauda tambem hi reatfva~6es. No total 7. (COnttnua .. . ) 

(Continua ... ) PCO: S.• BRIEFING DO PCO COM OFICIAIS DE L!GAQ\O E CMDTS SETOR: GNR: 
estao a refor~ar o setor chartle com patrulhas movels caso liaja necessldade de evacuar locals. 
Durante a nolte patrulharam todas as zonas evact1adas e as pessoas j ci la estao. Estao a 

2JlDf2lZQ1Z antecipar as evacu.a~es de acordo com o PEA deflnfdo no PCO. As equlpas para patrulhamento 

~ 
POSIT OUT RO sao constltuldas por Exerclto, marinha, s.s, INEM, err, PC lisboa c saUde publica. SMPC 

Pedrogao: sallenta animals abandonados e animals cad3veres que Jc\ estao a causar multo 
chefro. A CM de Pedrogao esta a trabalhar mas nao tern conseguldo responder em tempo 6tll. 
PCO val contatar A OG Vetertnarla. SS: ln forma que Ira reunlr com as CM prossegulndo a 
coordenaclio Oas a.;Oes em curso de apolo social. 
(Continua ... ) PCO: S.• BRIEFING DO PCO COM OFICIAIS DE UGA<;il.O E CMOTS SETOR: • Setor 
Charlie: teve reativa~Oes pr6xlmo de casas, solicita mais 1 VFCI para cobrir este tlpo de 

2 &£06£2017 
Situac;Oes. Continua em consollda~o / rescaldo. - Setor Delta: sem reatlva~Oes - Setor Echo: 

~ 
POSIT DUTRO Val desmcbllizar VCOC, tal como sugerido. - GJPS: tern 10 equipas a trabalho e tern 16 para 

ent:rar. - COMAK diz que tem 4MR a trabalhar (exist-em 2 MR do exerclto em Camelo). - Tlrando 
a parte que falta no setor bravo, todo o resto esta consolidado (cerca 5%). Exercito: tern 2 
~otOt?S no setor alfa, 2 no bravo, 1 no echo e 1 no charlie. Marlnha: estci em vigit§ncia no 
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21lQ6lZQJZ 
ll.a;.QQ POSIT OUTRO 

setor atra e delta. As pattulhas estSo a decorrer normalmente. (condnua ..• ) 

PCO: S.O BRIEFING DO PCO COM OFICIAIS OE UGA~AO E CMOTS SETOR: • PT: lnforma que 
estavam 5 sites do StRESP quc ardcram. 1a estao os 5 repostos desde ontem • nolte. - Setor 
Alfa: nao teve reattva~~es. A Zona de Camelo ea mats preocupante, o perrmctro neste local 
esta a ser consolldado com MR. Os GRJF estAo todos nesta zona. COS lnformn quc llnha tem de 
ficar consolldada ot6 as 12horos porque ea Janela de opo-rtunldade. Durante a tarde havera 
vento forte. - Setor Brevo: teve muttos reacendlmentos. Exlstem multas llhes mas a orografia 
n!o permtte trabalho nos vales. Durante a noite fiieram trabelho nos PotllOS quentes mas estlio 
21 aparecer multas reatlvac~s. Nio consegulu conclulr 21 ~rea do tnc!ndlo com MR. H! muitas 
casas lsoladas e hi veQeta~o • volt21. NttesSita de t GR.lf. Durante a nolte fez-sc trabalho 
conjunto com G61s. Tem de haver vigilanda multo atlva. Estio empenhadas 4MR e estio 2 para 
cheger part fechar cera de 10\b do Derimetro. Os cldadios estlo ecnotados. {Contlnuacio ... ) 

x. 0 incendo dominado, a regressao do sistema e o 
final 

Pelas I 6HOO o incendio e dado como dominado. 

I 21l06l2QIZ 16•QO I POSIT I cos I cos : Inc~ndio DOMINADO. 

De seguida assistimos a uma nova altera.;:ao do COS a que se seguirao 

outras ate ao encerramento da ocorrencia. 

2 iatil22&7 l§:QO Comunlca~o OUTRO OUTRO EPCO Sul desmobilizado dO TO. 

21l,Uilaa1z ia·gg cos coos OUTRO MPC/ Comandante Opera,lonal Olsttltal/ 

22l06/ 2017 20: 13 cos OUTRO OUTRO ANPC/ 2• Coman<lante Operaclonal DISttltOI/ 

I 2S/Q6/2017 OQ•QQ 1 cos 1 cos lcNOS I COOS I cev Porto d• M6s/ eomandant</ • 

I 25f06/2017 19•10 I cos I cos I coos I CBV Pedr6gao G<ande/ Comandante/ 

25l06/2017 19•44 COS COS COOS CBV Pedr6glo Gr an<!•/ A<IJunto <le Comando/ 

Av. oo Fe»te em camaXide I 27944 112 Carnaic:lde- Portu911 
T~.: • )St 21 424 71 00 Faic: + 351 21 42• 71 80 

86/133 



( 

~6/06/2017 10· 15 COS COS COOS CBV Pedr6gao Grande/ Adjunto de Comando/ · 

26/06/2017 20·30 cos cos coos CSV Cost de Pera/ Subchefe/ 

27/Q6 /2017 17· 51 cos cos coos CBV Figue1r'6 Vinhos/ Oficial bombelro de 2.a/ 

/06/2017 07 •40 cos cos coos CBV Figuelr6 Vlnhos/ SubchefeJ · 

26/06/2017 19:0{) cos cos coos CBV Flgueir6 Vinhos/ Comandante/ 

29/06/2017 17:02 COS COS COOS CBV Pedr6gao Grande/ Adjunto de COmando/ 

A desmontagem do sistema inicia-se com o momento em que o incendio e 
dominado. A fita do tempo e elucidativa, OS POSIT passam a apresentar 

situai;oes de rescaldo e vigilancia. 

22/06/2017 23;49 MudanYl de fstado coos COOS I CNOS Cond us!o 

23/06/2017 POSIT cos OUTRO A esta hora todos os sectore:s est!o em vtgllancla e em consollda~ao de resGaldo, tendo 
04:57 ocorrido S reatlva~6es sem grande retevancla. 

23/06/20 17 
lQ;J3 

POSIT COS CNOS I coos 
Todo o perimetro do InOOndio em vigi1$ncla ativa e em opera~~es de consollda~-Oes 
de rescaldo. 

23/06/2017 J0•33 Mudanc;a de Estado cos CNOS I COOS Vigllancia 

24/06/2017 

~ 

24/06/20 12 
J.lj).Q 

POSIT COS CNOS I coos 

POSIT COS CNOS I coos 

Ap6s realiza~~o de brleftng, mantem-se o Posit anterior, consolida~o de rescaldo e 
vlgllflncla. 

Ap6s reallza~o de briefing, mantem-se o Postt antcrtor, consollda~ao de rescaldo e 
vlg11ancia. 
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SETOR ALFA • Meios de CBV Cast.'lnheira de Pera em ac¢es de vigilAncla e p6s rescaldo, sendo 
d~mobllizados os 2 PC?lotl>es Militares. SETOR BRAVO • Permanece os meios de CBV Pedrogao 
Grande em act;5es de vigilSincla e p6s rescaldo, assim como melos dos Fuzllelros Navais, 1 

2SIQ6l2!l12 
POSIT cos coos Petot3o Mllitar e respetivo comando (24 total) e GRUATA FEB, todos os outros meios serao 

li;J.Q desmobllizados depots do jantar. SETOR CHARLIE - Meios de CBV Flguelr6 dos Vinhos em 
act;6es de v1g1tancla e p6s rescaldo com apolo de 6 Fuzne1ros Navals que serao desmobllizados 
durante a manha de 26JUN1?, todos os outros melos serao desmoblllzados. SETOR OElTA • 
Melos em Pre-Alerta do CBV Atvalirzere todos os outros meios foram desmobilizados. 

I l8/PZ/20 !7 22 ;10 I Mudan~a de Est.ado I CNOS I Encerrada 

Pela normalidade do processo de regressao do sistema nao nos deteremos 
na sua analise, pois os factos principais da ocorrencia situam-se a montante 
deste momento e a forma como foi cumprido o SGO nesse periodo ja 

foram abordados. 

4. As liga~oes com o COOS e os outros agentes de protec~ao civil 

a. COOS de Leiria 

A articulac;ao entre o PCO e o COOS de Leira esteve afectada, como ja 
pudemos ver, embora parcialmente, pelas dificuldades de comunicac;oes que · • 

se fizeram sentir. 

i. Questao previa 

Antes de vermos esta questao convira abordar uma questao previa que nos 
parece de grande relevancia. 

E registada na fita do tempo a saida do 2° COOIS de Leira, que se 
encontrava no COOS para o TO: 

17(06/2017 17:08 comunrca~5o COOS CNOS I OUTRO 
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0 pr6prio alude a esse facto no seu depoimento: 

"A minha des/ocaciio para o T eatro de Operacoes foi efectuada 
par ordem do Sr. COD/S de Leiria. cerca dos I 7H40M. embora na 
fita do tempo conste I 7HOBM. porquanto ainda fiquei a efectuar 
algumas diligencias no COOS. onde ja me encontrava. mais 
especificamente na sofa de operacoes do COOS desde as 
/ 6H I OM. tambem par solicitaciio do CODIS. Durante o periodo 
em que estive na sofa de opera<;oes mantive sempre contacto com 
o Comandante do CB de Pedrogiio Grande, inteirando-me da 
situa<;iio e com o CAS de servi<;o que era o ADON e 

ainda com o COD/S que se encontrava no Hos,Pital. Cheguei a 
Pedrogiio Grande cerca das I BHSOM e ao TO cerca das 
/9HOOM." 

(sublinhados nossos) 

Adiantando mais adiante: 

"No momenta em que assumo o COS. dado a situaciio de doenca 
do COD/S a sofa passa a estar apenas acompanhada pelo CPO e 

pelos Chefe e subchefe de sa/a. Este aspecto niio foi abordado nas 
comunicai;:oes com o CNOS." 

(sublinhados nossos) 

0 CODIS de Leiria, 
quando questionado se o CONAC quando conhecedor do seu 
impedimento por se encontrar no hospital17 determinou a desloca~ao de 
algum elemento da estrutura operacional do Comando Nacional para 
refor~o do COOS de leiria, disse: 

17 Para dctalhes deste aspecto vide c6pia do Proccsso de lnquerito n.0 I 0/2017, anexa aos autos 
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"Nao tenho conhecimento que essa medida tenha sido tomada. 
Embora noo seja habito ta/ procedimento parece-me que o mesmo 
seja pertinente." 

(sublinhados nossos) 

Aqui coloca-se de imediato a seguinte questao: estando um dos elementos 
da estrutura operacional do CDOS de Leiria ausente por doen<;a, e indo o 
outro assumir o COS num TO, onde naturalmente nao podera preocupar
se com outras funr;:oes, nao deveria o CNOS enviar um adjunto para 
o COOS para assegurar a gestao e direc~ao do mesmo? _. \ 

Oeixar o COOS entregue aos chefes de sala de opera~oes com 
uma ocorrencia complexa a decorrer nao parece uma medida 
ponderada e que encerre as devidas cautelas18

• Parece-nos que se 
impunha outra conduta. 

ii. COOS • PCO 

No que respeita a articular;:ao CDOS - PCO OS depoimentos dos chefes de 
sala sao elucidativos: 

Sohre este aspecto diz , Chefe de sala 
dos operadores de telecomunicar;:oes do Comando Distrital de Operar;:oes 
de Socorro de Leiria: 

"Ate este momenta em que chego a sala do CDOS, eram 
I 7H I OM, poucos indicios de anorma/idade do situacao existiam. 
era uma situacoo de incendio f!orestal com accionamento de 
muitos meios. mas sem qualquer indicio de excep~ao." 

(sublinhados nossos) 

Acrescentando depois: 

18 Afirmatfo que efectuamos sem qualquer juizo de menoridade para os mesmos 
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E aduz ainda: 

"Quando o veicu/o ficou montado em Esca/os Fundeiros. foi 
e[ectuada a comunicacao para o COOS que o mesmo ia estava 
operacional. Porem. nao tinham rede GSM nem rede SIRESP. 
Nesse momenta contactei o 2° COD/S perguntando-lhe se ele iria 
mudar o PCO de local visto existirem aque/as limitac;oes de rede. 
Este informou-me que tinha acabado de chegar, ia tinha 
conhecimento dessa limitacao e que iria reposicionar o PCO. 
Anteriormente. as comunicacoes do CDOS com o PCO. Cte. 
e com o seu Adiunto de Comando, • eram 
efectuadas via S/RESP e com qualidade de comunicacao. Depois 
da relocalizacao do PCO. as comunicacoes com o PCO. via Veicu/o 
de Peniche eram boas. conseguia-se comunicar com eles com boa 
qualidade. tanto GSM quanta SIRESP. Esta situacao a/terou-se. 
quando cerca dos 19H45M. quando a comunicacao GSM se 

perdeu. Nesta a/tura perde-se tambem a comunicacao S/RESP. Ha 
um momenta em que nao se conse[ue comunicar por nenhum 
destes canais. Neste momenta recorro ao telem6vel e comunico 
com o 2° CODIS informando do limitac;ao. Neste momenta detecto 
a existencia de intermitencias no comunicacao. ora consigo 
contactar ora nao. Tento comunicar com o operador de Peniche 

e da-se o mesmo problema. Neste momenta, o numero 
de comunicacoes de que caem na sa/a e elevado" . . . "As 
comunicac;oes com o CODJS e com o Comando Nacional e com o 

CODU ffuem, as comunicacoes com o PCO e com demais 
e/ementos que ali se encontravam possuem intermitencias." 

(sublinhados nossos) 

"Quando se deu a intermitencia de comunicacoes a prioridade 
estabelecida foi tentar fazer chegar ao PCO o maior numero de 
so/icitacoes que nos iam chegando, em detrimento da comunicac;ao 
ao CNOS, no entanto, as dificuldades de comunicac;oes foram 

Av. do forte em carnaxtde I 2794-112 Carna,dde - Portugal 
91/133 

Tet.: + 351 21 424 71 00 F~x: + 351 ll "14 7l 80 

www.prociv.pt 
g erol@pr()(iv.pt 



reportadas ao CNOS pouco depois. Dadas as inumeras so/icitacoes 
que comecaram a chegar a sala. devido a intermitencia de 
comunicacoes com o PCO e elementos que ali se encontravam. 
este informou que a rede de dados era a que mantinha maior 
constoncia. pelo que no CDOS se decidiu co/ocar as informacoes 
de a/erta re/ativos a pedidos de socorro na fita de tempo. 
independentemente de se conseguir comunicar as mesma por 
telefone ou radio. Quando se conseguia fazer contacto era alertado 
o PCO para os casos j6 existentes na ftta do tempo e os que eram 
re/atados no momenta, na tentativa que informai;ao nao perdesse 
oportunidade." . .. "A medida que a noite avani;ava iam piorando. 
Chegou a existir a necessidade de contactar o CNOS, atraves do 
Oflcia/ de Operai;oes (OFOPE) onde transmiti as preocupai;oes de, 
devido a fa/ta de comunicat;oes com o PCO e consequentemente 
de comunicai;ao atempada da informai;ao, ter que ser iniciados os 
procedimentos para delinear uma estrategia concertada com o 
INEM com vista a colocar no local meios de emergencia medico 
excepcionais. A informacifo que ia chegando do PCO ao CDOS 
comecou a ser desfasada. Porem. a dado momenta percepcionei 
que havia informacao que passou a fluir directamente com o 
CNOS nao sendo destinada prioritariamente ao CDOS. Quando sai 
do CDOS pelas I OHOOM do dia dezoito existiam a/guns indicios 
das comunicacoes GSM e SJRESP terem me/horado. dado j6 se _... 
conseguirem fazer comunicacoes no/guns canais." 

(sublinhados nossos) 

Quando perguntado se havia conhecimento dos limites do incendio referiu: 

"A informai;ao que chegava ao CDOS acerca da localizai;ao dos 
Jocais que estavam a ser afectados pelo incendio, era apenas 
decorrente dos diferentes pedidos de socorro recebidos via I I 7 e 
112." 
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Esta situacao e coincidente com a descrir;:ao ja supra transcrita de 

, Adjunto de Operar;:oes da FEB, que trabalhou junto 

do PCO na celula de Planeamento nas primeiras horas de dia 18. 

T odo o relatado e coincidente com o depoimento da Subchefe de sala dos 

operadores de telecomunicacoes do Comando Distrital de Operar;:oes de 

Socorro de Leiria 

"Cheguei ao CDOS cerca das / SHSOM a actividade da sala ja 
mostrava uma situa~ao de traba/ho intenso. A co/ego . chefe 
de equipa dos operadores indicou-me entao que havia um novo 
foco de incendio em Moninhos Fundeiros. concelho de Figueira dos 
Vinhos e que tinha executado a aaivacao da trian~ulacao para 
este novo foco. com empenhamento de meio aereo. Na ocorrencia 
de Esca/os Fundeiros ia existiam meios a combate e um he/ic6ptero 
(de Ferreira do Zezere) e pediam reforcos. Tentamos entao ver 
como satisfazer os pedidos de reforco para ambos os TO e 
informei o CODIS desta nova igni~ao e dos pedidos que estavam a 
ser feitos." 

(sublinhados nossos) 

Acrescentado mais adiante: 

"O chefe sa/a · . , foi estando em contacto comigo e a 
certa altura, cerca das I lHOOM deslocou-se para o CDOS. 
Quando chegou definimos uma estrategia como distribuir o 
traba/ho entre os dois. Ele ficou com a parte mais burocratica da 
situai;ao (contactos com o CNOS e COD/SJ e eu fui 
supervisionando e dirigindo a sa/a de operadies." 

"Entretanto, quando o veiculo de comunica~oes do CB de Peniche 
foi insta/ado, cerca dos I 7HOOM19 deteaamos que havia 

" Muito prov.Ivel erro de contextualiza~ao. pois como vimos ao VCOC do CB de Peniche chegou a Escalos 

Fundeiros depois das I SHOOM 
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diticu/dades com o estabelecimento de comunicacoes ao nivel do 
internet para funcionamento do SADO. Presumimos que o 
problema era do veicu/o de Peniche porquanto os meios 
informaticos soo pr6prios e os acessos ao SADO soo efectuados 
pelos operadores com acesso externo, que embora semelhante ao 
acesso que os operadores do CDOS possuem, pode noo ser igual 
em termos de ve/ocidade e capacidade do internet. Entretanto as 
comunicacoes com os operadores do veicu/o do CB de Peniche. 
operadores . ia sendo efeauado de 
forma regular e normal atraves do S/RESP e GSM e par vezes os 
pr6prios telem6veis daque/es operadores. A forma coma a 
ocorrencia estava a decorrer era percepcionada mais atraves dos 
pedidos do populacoo do que propriamente atraves dos POSIT do 
COS. Porem deteaava-se uma situacoo complicada." .. . "As 
I BH I 4M ha uma indicac;oo mais precisa sabre o estado do 
incendio, onde e claramente informado que existem quatro frentes, 
dos quais 60% ardem livremente sendo a direcc;oo do incendio 
para zona industrial de Pedrogoo Grande. Ha tambem indicac;oo 
de seaorizac;oo e e solicitada a atribuic;oo de mais canais de 
manobra para o TO. Atento o problema que se estava a viver. foi 
decidido que na so/a de operacoes ficasse eu o operador dedicado 
a estabelecer e receber os contaaos coma CODU Coimbra. CNOS 
e OFOPE do CNOS. Comandante " 

(sublinhados nossos) 

E destaca ainda: 

"Entretanto, cerca dos 20HOOM os operadores de reforco · 
foram. enviados para o PCO com a missoo de terem o radio 

portatil SIRESP em canal taaico 15. dedicado para comunicacoo 
entre o posto de comando e a so/a de operacoes. No entanto ta/ 
foi em voo. porque nunca conseguimos comunicacoo com o 
desde a sua chegada ao TO por esta via. Passou-se entoo a utilizar 
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o te/em6vel do como canal dedicado. Mais tarde tambem 
comecaram as diflculdades de contacta por esta via. Entretanto 
tambem se comecaram a sentir dificu/dades no estabe/ecimento de 
contactos com os CB da zona atraves da rede fixa. ao que eu 
utilizei a tentativa de comunicacao para os CB por SIRESP. ROB e 

ate rede de Proteccao Civil. mas esta rede tinha os repetidores 
/NOP por terem sido roubados em 2016. tendo a DIC recebido 
auto de noticia sobre este aspecto20• 0 contacto tambem nao foi 
conseguido desta maneira" . . . "A dado momento a sa/a comeca 
ser inundada com pedidos de socorro provenientes de particulares 
nas diversas /ocalidades no conce/ho de Pedrogao Grande. Nessa 
a/tura tive a percepcao que o incendio pro~redia na direccao de 
Castanheira de Pera. Dado serem dai provenientes pedidos de 
socorro. Nesse momento. atendendo a que nao se conse~ue 

contactar o PCO nem os seus elementos por qualquer via. eram 
cerca das I 9H45M21

• optei por /hes dar indicacao que ficassem 
atentos a fita do tempo. visto que a internet parecia (uncionar. 
embora de forma intermitente. Assim. todos os pedidos que iam 
sendo recebidos eram espelhados na flta do tempo. Os alertas 
(pedidos de socorro) iam sendo recebidos por todas as vias, I 12, 
I I 7, rede (txa do COOS, os COOS adjacentes e a dado momento 
COOS de outros /ocais do Pais." 

(sublinhados nossos) 

Os operadores da VCOC referendam estas vers6es: 

Alude , chefe do Corpo de Bombeiros 
Voluntaries de Peniche: 

10 Documento comprovativo junto aos autos 
11 Momento imediatamente posterior com o mencionado na previsfo do AROME de altera~fo do sentido e 

intensidade do vento, coma vimos antes. 
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Afirma 

"A primeira preocupa<;ao foi beber ao maxima a situa<;iio ja 
existente no que respeita a comunica<;oes: canais atribufdos, piano 
de comunica<;oes e outra informa<;iio. A partir deste momenta 
tentamos que toda a informa<;iio fosse registada no (Ito do tempo. 
Porem. ta/ niio foi passive/. dados as intermitencias sentidas no 
rede. que /evaram a existencia de lacunas nos registos. Em 
momenta que niio consigo predsar o 2° CODIS assumiu o COS. 
Estavam a ser preenchidos os mapas existentes no VCOC relativos 
a informa<;iio dos diferentes celulas. A dado momenta o SIRESP 
comecou a ficqr muito intermitente. Apareciam nos visores dos 
radios com (requencia as mensagens "busy call" e "modo local". 
De referir que tfnhamos a rede ROB ligada. porem nunca ninguem 
chamos o PCO por aquela via. nem a nossa chamada existiram 
respostas. A comunlcaciio com o COOS de Leiria comecou a ser 
essencialmente efectuada por telem6vel. Mais tarde esta via 
tambem comecou a ter intermitencias. T odas as informaci5es do 
COOS de Leirq pgra o PCO passaram a ser registadas no frto do 
tempo. As dificuldades sentidas foram logo comunicadas ao COOS 
de Leiria e este tomou as necessarias medidas para minorar a 
limita<;iio sentida." 

(sublinhados nossos) 

, subchefe do Corpo 

de Bombeiros Voluntirios de Peniche: 

"Foi decidido com a ajuda do Eng° Florestal do Camara Municipal 
de Pedrogiio Grande, mudar a /oca/iza<;iio para junto dos estaleiros 
do Camara Municipal, onde havia rede SIRESP e GSM. Montamos 
o veiculo e come<;amos a verificar que afinal niio havia rede GSM e 
que o SIRESP comecava a sofrer intennitencias. Este aspecto foi de 
novo reportado ao 2° CODJS. Mais tarde o COOS Leira conseguiu 
um contacto. via 93 (NOS) onde reportamos as dificuldades que 
estavamos a sentir e que o sistema SADO tambem tinha. 
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consequentemente limitacoes. Comecamos a recorrer ao piano de 
comunicacoes da rede ROB implementado. porem. o seu a/cance 
era geograficamente mais curto. A dado momenta fomos 
reforc;ados com os dois elementos afectos a VCOC de Leiria, que 
estava /NOP, que se deslocaram para o local para nos apoiar. Um 
desses operadores teve como missoo o contacto permanente com 
o CDOS Leiria atraves de um canal dedicado (tcktico), no entanto 
dadas as limitacoes teve que recorrer ao telem6ve/." 

(sublinhados nossos) 

Das transcnc;oes efectuadas decorre que os problemas de 
comunica~oes foram uma realidade, porem, tambem ressalta que 
tanto a sala de opera~oes do COOS, como o pessoal da VCOC, 
soube encontrar meios aJternativos para a comunica~ao. 0 CNOS 
foi informado das limitac;oes. A situa~ao nao foi escamoteada ou 
desvalorizada pelos responsaveis presentes na sala. 

Recuperadas e normalizadas as comunicac;oes em data posterior nao ha 

nota na fita do tempo que a situac;ao voltasse a prejudicar as operac;oes. 

A comunicac;ao e interligac;ao do COOS com outros agentes, para fora do 
TO, excepto para o I 12, decorreram quase sempre por via telef6nica. 

iii. 0 I 12 

No seu depoimento a Subchefe da sala de operac;oes do COOS de Leiria, 
; refere: 

"No que concerne ao 112. fiquei eu dedicada a esta plataforma. 
para libertar os operadores da sala para outras tarefas da 
actividade operacional. Na plataforma iam chegando os pedidos de 
socorro que eu tentava tratar. abrindo cada solicitacoo para 
registar a mesma como aceite o despacho. Nessa a/tura e tambem 
onde se colocam todos os comentarios referentes a esse pedido. 
nomeadamente o numero de SADO correspondente. Porem. a 
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plataforma (INTERGRAPH INTERNET DISPATCHER) nao 
funcionava correctamente. ja que nao era passive/ aceitar o 
despacho. colocar nela a informacao do numero da ocorrencia a 
gue dizia respeito. bem como dizer gue ja havia conhecimento 
desta situacao. pois esta apresentava sempre a mencao de erro. 
Reportei varias vezes esta situac;ao ao CNOS, a ultimo dos quais 
ao operador , que confirmou tambem se encontrarem 
com dificuldades. tendo-lhe pedido o seu enderec;o de email prociv 
para /he enviar um recorte da informac;ao que aparecia no monitor 
para que o mesmo repostasse aos supervisores da aplicai;ao. Para 

(sublinhados nossos) 

Sobre este mesmo assunto foi recebida do Gabinete de Sua Excelencia o 
Secretario de Estado da Administrac;ao lnterna a solicitac;ao de inclusao no 
presente .inquerito do esclarecimento das seguintes questoes: 

"Analisados os quadros de ocorrencias tratadas pela ANPC na 
sequencia dos alertas transmitidos pelo Centro Operacional Sul do 
I 12, veriflca-se que num numero signiflcativo de ocorrencias 
(CAD), registadas em 17.06.2017, com Estado de "Despacho", 
ha um hiato temporal muito signi(icativo quando efetuada a 

comparac;ao entre a Hora UT da transmissao da ocorrencia e a 
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CAD 

correspondente Hora UT de Oespacho por parte da ANPC. A tftulo 
de exemp/o destacam-se: 

Hora UT Hora UT despacho Agenda Hiato temporal 
9603162 19:54 23:58 ANPC Leiria 04:04 
9603200 20:03 00:52 Idem 04:49 
9603213 20:08 00:54 Idem 04:46 
9603219 20:09 01:09 Idem 05:00 
9603226 20:10 00:55 Idem 04:45 
9603231 20:12 01:11 Idem 04:59 
9603233 20:13 01:14 Idem 05:01 
9603236 20:15 01.22 Idem 05:07 
9603237 20:16 00:26 Idem 04:10 
9603244 20:20 01:04 Idem 04:44 
9603286 20:30 00:49 Idem 04:19 
9603625 22:11 00:27 Idem 02:16 

A f aaualidade exposta suscita as seguintes questoes: 

I - Quais as razoes que determinaram o longo perfodo entre o 

horario da comunicac;ao da ocorrencia pelo Servic;o 112 e a 
conflrmac;ao da visualizac;ao da mesma pela ANPC? 
2 - As ocorrencias mencionadas no quadro supra foram registadas 
na flta de tempo do SAOO? 
3 - Em caso de resposta aflrmativa, indicar o horario, transcrever 
o conteudo registado na flta de tempo e indicar se a informac;ao 
foi transmitida ao Posto de Comando Operacional. 
4 - Em quantas destas ocorrencias foi colocada a menc;oo "COOS 
ja tern conhecimento da situac;ao" e em que horario foi efetuado 
esse registo? 
5 - Na Fase Bravo do OEC/F, qua/ e o numero de operadores que 

devem estar na sa/a de comunicac;oes do COOS de Leiria? 
6 - No dia 17 de junho, quantos operadores se encontravam no 
COOS de Leiria nos seguintes horarios: 14 horas; 15 horas; 16 
horas; 17 horas; 18 horas; 19 horas; 20 horas; 21 horas; 22 

horas; 23 horas. 
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7 - Para a/em dos a/ertas transmitidos via I 12, registaram-se 
a/ertas transmitidas por outros canais de comunicac;ao? 
8 - Se sim, quais e que tratamento tiveram?" 

Por elucidativo transcreve-se o depoimento do Chefe da sala de operai;oes 

do COOS de Leiria 

"Exibida a listagem anexa de pedidos de socorro reencaminhados 
pelo I 12 questionado sabre as razoes que determinam o longo 
periodo entre o horario da comunicac;ao da ocorrencia pelo servic;o t 

I 12 e a confirmac;ao da visualizac;ao da mesma pela sala de 

operac;oes do COOS de Leiria na noite do passado dia dezassete 

de junho e madrugada do dia dezanove de junho, disse: - A razao 
pela qua/ se registou esse hiato temporal deve-se ao facto da 
ap/icacao I 12 ter apresentado um erro. que impossibi/itava 
aceitacao das ocorrencias na dita aplicacao. Este erro foi-se 
registando de uma forma intermitente durante todo o dia de I 7 e 

madrugada do dia I 8. conforme desaic;ao na impressao que 

entrego para juntar aos autos22
• A sombreado na cor amare/a, 

comprova-se que tanto do CNOS coma o CO I I 2 tin ham 
conhecimento do facto. referindo que: "COOS Leiria incapaz de 

encerrar ocorrencias. Solicitac;ao do CNOS (Franco)". A titu/o de 
exemplo, podemos destacar algumas ocorrencias, com horarios 
diferentes, onde o comentario anterior se regista: A 17000004556 
(I 7-06-20 I 7 20:58), A 17000004564 (I 7-06-20 I 7 21: I 0), 
A 17000004586 ( 17-06-20 I 7 2 I :34), A 17000004596 (I 7-06-
2017 21 :41, A 17000004613 ( 17-06-20 I 7 22: I I), 
A I 70000046 I 9 ( 17-06-2017 22:3 I), A I 700000462 I ( 17-06-
2017 22:39), A 17000004633 ( 17-06-2017 23:0 I), 
A 17000004660 ( 17-06-20 I 7 23:46) e A 17000004671 ( 18-06-

2017 00:20). --------------

_ , 

21 Documento junto aos autos 
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So/icitado a esclarecer se as ocorrencias constantes da /istagem 
anexa foram registadas na fita de tempo do SADO, disse: - As 
ocorrencias mencionadas nao foram mencionadas na flta de tempo 
do SADO com excepc;ao a ocorrencia CAD: 9603200 pelas I 7-06-
2017 21 h03. onde esta informa~ao foi registada as 17-06-2017 
21 h04, ap6s o operador informar o PCO, com a seguinte 
descri~ao: "Civil informa /oca/idade de Varzeas-Vila Facaia, cercada 
pelo fogo, ja ha casas a arder." De referir que uma elevada 
percentagem das chamadas de alertas foram trans[ eridas para a 
sala de operac;oes. aumentando assim o fluxo de trabalho na sala. 
o que /evou a necessidade de ocupar dois ou mais operadores no 
tratamento da mesma informac;ao. Desde muito cedo que foi 
percepcionado que deveria haver um maior cuidado no 
atendimento e triagem das chamadas de socorro recebidas no 
Centro Operacional 112. faao pelo qua/ tive que contactar o 
Comando Naciona/ de Opera~oes de Socorro por duas vezes 
distintas, uma vez que estamos impossibi/itados de contaaar 
direaamente o CO I 12, solicitando que estes contaaassem os 
operadores daquele Centro ·Operacional. referindo que era 
necessario que estes efeauassem uma me/hor triagem dos alertas. 
porque os mesmos estavam a chegar com informac;oes repetidas e 
consequentemente redundantes. como por exemplo se regista na 
ocorrencia CAD: 9603161 pelas 17-06-2017 20h54. ---
Para efeitos de registo, no perfodo temporal das 17-06-2017 
19:20 e 18-06-2017 00:00 registou-se uma inje~ao de 144 
ocorrencias.-------------------
Perguntado se toda a informa~ao recebida nesses a/ertas foi 
registado na fita de tempo e se a informa~ao foi transmitida ao 
Posto de Comando Operacional, disse: - Como ja referi as 
ocorrencias mencionadas nao foram mencionadas na flta de tempo 
do SADO com exce~ao a ocorrencia CAD: 9603200 pelas 17-06-
2017 21 h03, onde esta informa~ao foi registada as 17-06-20 I 7 
2 I h04, ap6s o operador informar o PCO, com a seguinte 
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descric;oo: "Civil informa loca/idade de Varzeas-Vi/a Facaia, cercada 
pelo fogo,j6 ha casas a arder."- - - - --------
So/icitado a indicar em quantas destas ocorrencias foi co/ocada a 
menc;ao "COOS j6 tem conhecimento do situac;oo" e em que 
horario foi efetuado esse registo, disse: - Das ocorrencias 
mencionadas. apenas no ocorrencia CAD: 9603162 foi colocada a 
men~ao "ANPC LRA - COOS Leiria tem conhecimento desta 
so/icita~ao." lnformo que apesar que nenhuma outra ocorrencia ter 
a referida men~ao. noo quer isso dizer que o COOS Leiria nao teve 
conhecimento. vista que existem muitos a/ertas mencionados no ( 
fita de tempo que nao possuem a men~ao "COOS j6 tem ~ 
conhecimento do situa~ao" como por exemplo a ocorrencia CAD: 
9603200'-------- -------
So/icitado a indicar durante a Fase Bravo do DECJF, qua/ e o 
numero de operadores que devem estar no sofa de comunicac;oes 
do COOS Leiria, disse: - Na Fase Bravo a Sala de Opera~oes e 
dotada de 2 operadores residentes e 3 operadores de refor~o 

(OPA T/OPAq oriundos dos Corpos de Bombeiros. Destes 3 
operadores de reforc;o, 2 de/es estoo afectos ao veiculo de 
comunica~oes (VCOC I 0). que em caso de empenhamento do 
veiculo ou na montagem de Posto de Comando Operacional. os 

mesmos sao mobilizados para o TO. 0 Chefe de Sala e Subchefe 
de Sala efectuam em escala rotativa nos horarios - 09h-I 7h e - -.... 

I 2h-20h, de segunda a sexta-feira. Na Sala de Operac;oes tem 
ainda assento o Comandante de Permanencia as Operac;oes (CPO) 
e o militar da GNR que constitui o EMEIF. Estes (actos ja foram 
referidos no meu anterior depoimento. ---------
Solicitado a informar quantos operadores se encontravam no 
CDOS Leiria no dia 17 de junho, nos seguintes horarios: I 4h; /Sh; 
/ 6h; I 7h; I Bh; / 9h; 20h; 2 I h; 22h; 23h, disse: - Como estavamos 
na fase Bravo existiam as seguintes presenc;as: as I 4h e as /Sh 
encontravam-se 5 operadores (2 residentes ANPC e 3 refor~o 

oriundo dos Corpos de Bombeiros); as / 6h encontravam-se S 
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operadores e a Subchefe de Sala (3 residentes ANPC e 3 refor~o 
oriundo dos Corpos de Bombeiros): dos I 7h as 20h encontravam
se 5 operadores. a Subchefe de Sala e o Chefe de Sala (4 
residentes ANPC e 3 refor~o oriundo dos Corpos de Bombeiros): 
dos 21 h as 23h encontravam-se 3 operadores. a Subchefe de Sala 
e o Chefe de Sala (4 residentes ANPC e I refor~o oriundo dos 
Corpos de Bombeiros). --------------
De referir que ap6s a saida de turno do e/emento do GNR no so/a 
de opera~oes do CDOS foi sentida a necessidade de co/matar a 
sua fa/ta, sen do contactado para o efeito o Major , cerca 

dos 03HOOM de dia dezoito, o qua/ afectou um e/emento, o 

Sargento-ajudante , para esse efeito. --------

Perguntado se para a/em dos a/ertas transmitidos via I 12, 
registaram-se a/ertas transmitidos par outros canais de 
comunica~oo quais e que tratamento tiveram, disse: - Os alertas 
transmitidos ao CDOS. fossem por via 112 ou por via I 17. todos 
e/es foram transmitidos ao PCO. sem qualquer tipo de excecoo. Os 

operadores do CDOS Leiria. apesar dos dificu/dades de 
comunica~oo sentidas. nunca deixaram de desenvo/ver todos os 

esfor~os necessarios para informar o PCO de pedidos de socorro 
que chegaram." 

(sublinhados nossos) 

Conclui-se que apesar da plataforma (INTER GRAPH 

INTERNET_DISPATCHER) nao funcionar correctamente a partir de um 

determinado momenta, a sala de opera~oes do COOS torneou o 

problema, verificando os pedidos que vinham chegando, 
procedendo a confirma~ao da existencia desta informa~ao e, caso 
nao fosse duplicada, registando-a na fita do tempo, que era a 
liga~ao com o PCO que oferecia mais estabilidade. 

Quanto ao numero de operadores existentes na sala este poderia 
ter sido acrescido de mais dois - numero dos pestos de trabalho 
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existentes - o que teria ajudado no processamento da informa~ao 
no momento em que as comunica~oes com o PCO entraram em 
crise, porem, nao encontramos um nexo de causalidade directo 
entre os eventos sucedidos no TO, os atrasos na montagem e 
evolu~ao do SGO, com este possivel refor~o. 

b. CNOS 

A interliga~ao entre o CNOS, o COOS e o PCO deve ser alvo de alguma 

reflexao. 

A primeira questao que se coloca e qual o papel que esta definido ao 

CNOS quando as ocorrencias de incendio florestal adquirem a classifica~ao 

de importancia elevada de acordo com os criterios da NOP 320I/2016. 

Na NOP 2105/2014 o assunto nao e abordado. No entanto, a pratica e que 

quando uma ocorrencia adquire esta classifica~ao a mesma passa a ser 
monitorizada pela sala de opera~oes do CNOS. 

Acerca deste aspecto refere ., Comandante 

de Agrupamento Distrital do Comando Nacional de Opera~oes de Socorro 

da Autoridade Nacional de Protec~ao Civil, que exercia na tarde de dia 17 
as fun~oes de Comandante de Assistencia a Sala (CAS): 

"O acompanhamento consiste na monitoriza~ao da ocorrencia. via 
fita do tempo e registo de despacho de meios do SADO. e garantir 
a resposta aos pedidos do COOS onde as ocorrencias acontecem. 
garantir a passagem de informa~ao aos esca/oes superiores. 
inc/uindo a tutela. e executor eventuais decisoes que daf 
advenham. 0 chefe de equipa dos operadores e o OFOPE 
garantem a monitoriza~ao em permanencia. mantendo sempre o 
CAS informado em primeira mao dos situa~oes excepcionais que 
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dai decorrem. a partir desse momento o CAS passa a monitorizar 
ele mesmo as situa~ifos e a proceder as decisoes que transmite 
aos operadores do sala pela mesma via hier6rquica que as 
recebeu. Perante a complexidade dos situa<;oes resulta no 
presenc;a fisica do CAS no so/a de operac;oes." 

(sublinhados nossos) 

Sabre este aspecto refere , Chefe de 

sala dos operadores de telecomunica<;oes do Comando Distrital de 
Opera<;oes de Socorro de Leiria: 

"No caso concreto, desde que a ocorrencia passa a estado de 
"elevada", por volta dos I 5H07M, o CNOS passa a monitorizar 
pelo SADO todo o evoluir do ocorrencia." 

(sublinhados nossos) 

No que e secundado pela Subchefe de sala dos operadores de 

telecomunica<;oes do Comando Distrital de Opera<;oes de Socorro de 
Leiria, 

"As informac;oes foram sendo efectuadas pela extensoo 5 I 0 I 16, 
da Subchefe de so/a, para a extensoo 500110, posto do chefe de 
sala do CNOS e 500111 que e o posto do chefe de equipa. Desde 
o inicio da ocorrencia foram sendo referidas as diftcu/dades de 
comunicac;oo do COOS com o PCO. 0 acompanhamento do 
situa~oo e no gera/ efectuado pelo CNOS por visualiza~oo da flta 
do tempo. desde o momento em que a ocorrencia passa a 
moderada ou e/evada." 

(sublinhados nossos) 

, Comandante do Corpe de Bombeiros 

Voluntaries da Lourinha, a exercer as fun<;oes de OFOBE na sala de 

opera<;oes do CNOS no dia 17 afirma: 
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"A sofa de opera~oes do CNOS acompanha, nos termos dos 
normativos em vigor. todas as ocorrencias classiflcadas em 
moderado e elevado. Este acompanhamento e efeauado atraves 
do visualiza~ao do flta de tempo do SADO. de coda ocorrencia 
assim c/assiflcada." 

(sublinhados nossos) 

Quando questionado sobre o acompanhamento que estava a ser efectuado, 

mormente qual e 0 momenta em que e detectada a complexidade da 

ocorrencia, diz: 

"Apas a hora de a/mo~o come~aram a surgir uma serie de 
ocorrencias de incendios rurais. entre elas uma em Pedrogoo 
Grande e outra em Figueira dos Vinhos. Eram varias as ocorrencias 
que existiam nesse momenta, pelo que a aten~ao se repartia entre 
as mesmas. A dado momento Jembro-me que havendo varias 
ocorrencias no centro do Pais e estando o Hotel 03 (Kamov 
sedeado no CMA de Ferreira de Zezere) agregado a ocorrencia do 
conce/ho de Loures. dei por sugestao ao CAS de Servi~o. CADIS 

que seria util ma/ fosse passive/ mandar aque/e meio 

( 

para a zona centro onde existiam mais incendios, apas 
reabastecimento no AT I. 0 H03 seguiu para zona centro, mas 
nao foi direao para aquele incendio, pois passou por outra _, 
ocorrencia onde aauou primeiro por so/icita~ao de outro COS. 0 
incendio de Pedrogao Grande nao possuia ainda qualquer nota que 
o Jevasse a destacar-se como prioritario." 

(sublinhados nossos) 

Acrescentando: 

"A dado momenta come~aram a chegar a so/a e ao CAS pedidos 
de refor~o de meios terrestre. No entanto, noo havia a percep~ao 
se era sa Pedrogao Grande, ou tambem Figueira e Castanheira de 
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Pera que possuiam mais solicita~oes. Lembro que houve 
mobiliza~oo de meios de Lisboa, a/guns dos quais se encontravam 
na ocorrencia de Loures. S6 me apercebi que a situacoo era mais 
complicada quando e comunicado um acidente com cinco 
bombeiros de Castanheira de Pera feridos. Ai comecei a ficar mais 
ciente que aquela ocorrencia era mais grave. Faltou-me ate ao 
momento mais informa~oo detalhada para poder aperceber-me 
mais cedo e aconselhar o CAS de servi~o." 

(sublinhados nossos) 

0 CAS confirma esta afi rma<;ao, refere 

"Os pedidos de meios que chegam ao CNOS sao despachados 
para o local. Os grupos de Evora e Setubal foram despachados 
para a ocorrencia sem terem mesmo sido solicitados pelo PCO ao 
COOS e este ao CNOS. A informa~oo que chegava pela fita de 
tempo era pouco consistente, cheguei a contactar o CODIS sobre 
este aspecto cerca das I 7HOOM. Quando se verifica na fita do 
tempo a mencoo a um acidente com um despiste de uma viatura 
civil com uma vitima queimada. reforcei a ideia que a situacoo era 
bastante mais grave que o que aparentava. Houve sempre a 
sensa~oo que a informa~oo que chegava noo era fidedigna e noo 
havia o conhecimento da Jocaliza~oo exacta dos limites do 
incendio." 

(sublinhados nossos) 

Este acidente esta mencionado na fita do tempo pelas I 9H25M: 

Adjunto CBV Pedrogao Grande lnforma despiste de viatura civil 
17/06/2017 19:25 Comunica<;ao OUTRO CDOS na localidade de Mosteiro com 3 ocupantes no Interior para zona queimada, 

1 dos ocupantes com queimaduras em 90% do corpo. 

fun<;oes de CONAC, alude: 
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PC 
"A informa~ao que existia era a referente aos meios solicitados e 

aos meios que haviam sido despachados para o TO em face dos 
pedidos do COS. A informa~ao constante da fita do tempo era 
pouco consistente. pelo que foram despachados mais meios que o 
so/icitado. A dado momenta apercebi-me que a situa~ao podia ser 
mais complexa. Dai a determinacoo do refor~o de meios e o envio 
para o local de um elemento da estrutura operacional do CDOS de 
Leiria. tendo sido accionado o 2° CODIS, por indica~ao do CODJS, 
de forma a refor~ar o comando das opera~oes." 

(sublinhados nossos) 

Acrescentando mais adiante, mas com relevo para este aspecto: 

"Tendo em conta a ausencia de informacoo fidedigna sobre um 
ponto de situa~ao exacto. quais os locais da frente de incendio. foi 
determinada a mobiliza~ao do CADJS para o TO 
simultaneamente com o CODIS de Santarem que a posteriori vem 
a assumir a fun~ao de COS noutro incendio. 0 ob}ectivo da 
mobi/izacoo do CADJS e o apoio ao PC023

." 

(sublinhados nossos) 

Facto confirmado pelo CAS: 

"Entretanto o CONAC despachou para o TO o CADIS 
__ ·. As vitimas mortais foram j6 comunicadas por este 
elemento, que ja se encontrava no TO. No CNOS estavamos Jonge 
de saber a dimensoo da tragedia naquele momento." 

(sublinhados nossos) 

Ou seja, segundo os depoimentos do CONAC, CAS, do elemento que 

estava de OFOBE, apenas entre as I 9H2SM(hora da comunica~ao 

23 Porem, como se ver.i o COS 
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PC 
do despiste de uma viat ura civil e as 20H44M (hora da 

comunica~ao do acidente com o VFCI de Castanheira de Pera) a 

complexidade da ocorrencia e confirmada pelo CNOS. 

No entanto, ja existem antes varias men~oes na fita do tempo a um 

bombeiro ferido, pedidos de evacua~ao de pessoas, feridos queimados, casa 

a arder e povoa~oes cercadas. 

17/ 06/ 2017 Posto de comando solicitou uma ABSC para o TO parse encontrar um bombeiro ferido, 
18 :22 Comunicac;:ao COS CDOS CDOS informou CODU. 

112 lnforma: 3 vit imas no interior de uma habitac;:ao, sao da zona do Porto, estao 
17l06l2017 Comunicac;:ao OUTRO CDOS numa habitac;:ao devoluta, cercadas pelo incendio na localidade de Casalinho, nao 
19:45 conseguem sair sozinhas. Tentamos cantata com o pasta de Comando e com 2° 

CODIS sem sucesso. 
17l06l2017 

Comunicac;:ao CDOS cos Informado Posto Comando que as povoac;:oes de Coelhal, Troviscais 
19:44 Fundeiros,Torneira e Casalinho casas a arder. 

CODU Coimbra solicita coordenadas do CMA Figueir6 dos Vinhos e informa Melo 
l7l06L2017 Comunicac;:ao OUTRO CDOS Aereo em deslocac;:ao para transportar as vit imas queimadas. Vai aterrar no CMA 
19:52 Figueir6 dos Vin hos acompanhado com ambulancia I NEM. 

17l06l2017 Comunicac;:ao CDOS CDOS 
CDOS cOIMBRA informa CDOS Leiria que a aldeia de Vermelho se encontra toda 

19:53 envolvlda pelo Fogo. 
17l06l2017 Comunicac;:ao OUTRO CDOS 

operador 112 passou chamada de civil em Valongo, habitac;:oes cercadas com 
19:53 idosos acamados, estrada transitavel de Pedrogao grande /Valongo. 

17[06[2017 19:58 Comunlcac;:ao CNOS CNOS CA DIS no TO. 

17 [06[2017 Comunicac;:ao OUTRO CDOS populares lnformam idosa acamada em Pinheiro Borlm, casa cercada a precisar de 
20:10 evacuac;:ao. 

17l06l 20 17 POSIT COS CDOS Povoac;:oes de Casalinho, Troviscais, Coelhal Vermelho e Valongo cercado pelo incendio 
20:16 existem vltimas civls queimadas. 

17l06l 2017 20 :17 Comunicac;:ao OUTRO CDOS Populares de Pinheiro e Cume com ldosos e pessoas cercadas a solicitar ajuda 

17[06[2017 Comandante de GRIF 2 de Leiria informa, que vai deslocar uma brigada para a aldeia 
20:42 Comunicac;:ao OUTRO COS do Mosteiro que tern casas a arder . 
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Estes factos levam a que, numa primeira aprecia~ao, se diga que a 
monitoriza~ao efectuada nao era eficaz por falta de informa~ao e 
que ate as I 9H2SM nao constatava toda a realidade. Porem, 

detenhamo-nos um pouco mais sobre este aspecto. 

Continua a referir o OFOBE no seu depoimento quando questionado sobre 

quando se soube das primeiras vftimas: 

"As primeiras vftimas foram os elementos do VFCI de Castanheira 
de Pera que houve notfcia de terem tido um acidente. nao se sabia 
a respectiva /ocaliza~ao, pelo que levou a que efectuasse um 
contacto directo com o Adjunto da Castanheira ( ) na 
tentativa de esc/arecer onde se encontravam. As outras vftimas 
foram comunicadas a maior parte pelo CADIS . que 
se encontrava no T024

, segundo informa~ao previamente recebida 

~ ( 

do CONAC. A partir daqui come~o a receber o re/ato de mais 
vitimas e pedidos de socorro daquele CADIS via radio Sf RESP, em 

canal dedicado. Na sala nunca foi recebido nenhum contacto do 
PCO que chegasse ao meu conhecimento. Falei uma vez com o 2° 

CODIS de Leiria, ja era este o COS, para o te/em6vel de/e, para 
saber da /ocaliza~ao de vitimas para enviar os meios de socorro do 
INEM. Efectuei outro contacto quando ja era COS o 2° CONAC, '
para solicitor o desvio de um grupo para Figueira." 

(sublinhados nossos) 

0 CONAC refere no seu depoimento ja transcrito que a "informa~ao 

constante da flta do tempo era pouco consistente" e que havia "a ausencia de 
informa~ao fldedigna sabre um ponto de situa~ao exacto", facto que motivou a 

24 No TO desde as I 9H58M segundo a fita do tempo, mas sem apresentar;ao no PCO segundo o depoimento de 

: "Consta que se encontrava no TO o CADJS Centro Norte -

PCO nem comunicou com o COS." 
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"a determina~oo do refor~o de meios e o envio para o local de um e/emento da 
estrutura operacional do COOS de Leiria, tendo sido accionado o 2° COD/S". 

Acrescentando ainda que: 

"Sensivelmente pela 20HOOM existem dificuldades nos 
comunica~oes, nomeadamente rede move/ e algumas interrup~oes 
pontuais no Sf RESP. dai a so/icita~oo a DIC para intervir na solu~oo 
deste constrangimento." 

(sublinhados nossos) 

Dos depoimentos do Chefe e da Subchefe de sala de opera~oes do COOS 

de Leiria as alusoes aos contactos com o CNOS sao posteriores as 
I 9H4525

, o que nos deixa a convic~ao que as comunica~oes 
anteriores foram pouco frequentes26

, ou sem constancia. 

Posteriormente a esta hora as comunica~oes entre o CNOS, o 
COOS e o PCO passam a ser mais frequentes, apresentam 
registo na fita do tempo e os depoimentos recolhidos aludem a 
tal, porem sempre limitadas pelos constrangimentos das 
intermitencias e falhas nas redes de comunica~io ja aludidas. · 

Cerca da meia-noite, ainda segundo o depoimento do 
, reuniu o CCON, porem, a fita do tempo nao nos da disso 

nota. No entanto a sua descri~ao das consequencias daquela reuniao na 

sala de opera~oes nao revela melhorias: 

25 Vide depoimento de 

"Ap6s a reunioo do CCON noo foram por mim sentidas na sala 
quaisquer consequencias qua/itativas decorrentes desta reuniOo, 
isto e nao houve reforco na sa/a pela CEPORI. nem altera~oo de 
procedimentos para a/em dos ja rea/izados. As dificu/dades de 

26 Existe na fita do tempo men<;ao a comunica<;ao do acidente com a bombeira do CB Marinha Grande 

pelas I 8H48M 
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comunica~oes GSM mantiveram-se, tanto com o COOS de Leiria 
como com os oflciais de ligac;oo do PJ e DGS no local. A informac;oo 
que chegava a sofa de operac;oes estava por isso afectada." 

(sublinhados nossos) 

S6 mais tarde a situac;ao se regulariza. 

No seu depoimento o CONAC, '• 
alude a articulac;ao com OS OUtros agentes de protecc;ao civil ea reuniao do 

CCON e suas consequencias: 

"A articulac;ao foi feita de acordo com as regras constantes dos 
diferentes regulamentos. A notificacao permanente e actualizada 
com sms enviados a todos os agentes e entidades em 
conformidade com a NOP que determina ao sistema nacional de 
notifica~oes. A/em dessa situac;ao foi proposto pelo depoente a 
convoca~ao do CCON ao Presidente do ANPC. que reuniu por volta 
dos 24HOOM com a presenca de Sua Exce/encia o Primeiro
Ministro. a qua/ se revelou muito importante face as decisoes 
tomadas naquela reuniao. nomeadamente. a activa~ao do 
mecanismo internacional de protec~ao civil. a activa~ao do acordo 
bilateral com Espanha e Marrocos e ainda a so/icita~ao de meios 
terrestres e humanos de re[on;o. a vizinha Espanha. Desde esta _\ 
reunioo os elementos com assento no CCON ficaram em 
permanencia no CNOS. enquanto durou a ocorrencia." 

(sublinhados nossos) 

Tai asserc;ao reforc;a a convic~ao que a s6 depois do fim da tarde a 

complexidade da situa~ao e conhecida e a articula~ao ganha outra 
dimensao. 
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c. Os outros agentes de protec~ao civil 

0 segundo COS quanta a esta materia refere: 

"/nicialmente, quando parto para Esca/os Fundeiros, onde o 

incendio come~ara, ia existiam militares da GNR no terreno . .. 
nomeadamente no cruzamento para os Esca/os. Quando estamos 
com o PCO em Esca/os Fundeiros. ]unto a Associa~oo Recreativa. 
ha um graduado que se des/oca ai." .. . "O Presidente do 
Municipio esteve sempre presente. bem como a Eng. 0 do GTF. 
respondendo as minhas solicitacoes. Enquanto COS nunca 
comuniquei como INEM nem e/es comigo. porque nao houve 
necessidade. Nao houve mais nenhum Agente de Protea;oo Civil 
com quern tivesse que fazer contacto. Estava presente o Presidente 
de Junta de Pedrogoo com quem mantive contacto. Os outros 
Presidentes de Junta s6 chegaram ao TO muito mais tarde. quando 
ja noo era COS." 

(sublinhados nossos) 

Se atendermos a que quando se efectua a passagem de comando 
ao COS que se lhe seguiu estao passadas ja cinco horas sobre o 
primeiro alerta, que o incendio possui nesse memento as 
dimensoes e caracterlsticas ja assinaladas supra, estranhamos o 
nao accionamento previo do Plano Municipal de Emergencia e a 
falta de presen~a no PCO de representantes das entidades e 
institui~oes locais que compoem a comissao municipal de 
protec~ao civil, designadamente da area da saude e da seguran~a 
social27

. 

27 Vide lei 65/2007 
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., que sucedeu a 

refere quanta a este aspecto: 

· na func;:ao de COS, 

"O e/emento de liga~ao do GNR. . i6 se encontrava . 
no PCO ap6s ter sido contaaado por mim, pois j6 tinha estado no 
anterior posicionamento do PCO. mas noo /he tendo sido atribufda 
missao. Mantinha-se no PCO o Presidente do Camara de Pedrogoo, 
a tecnica do GTF, o assessor do Presidente do Camara. tendo 
chegado entretanto o oflcial de ligacoo do INEM -

" 

(sublinhados nossos) 

Referindo-se ao perlodo em as comunicac;:oes falharam disse: 

"A informa~ao que chegava ao PCO noo podia assim ser validada 
no imediato. Durante este perfodo os oflciais de liga~ao da GNR e 
do INEM estavam a trabalhar em estrita liga~ao no PCO." 

(sublinhados nossos) 

Acrescentando, ainda, quando questionado sabre a forma come fluiu a 

informac;:ao entre os agentes de protecc;:ao civil: 

"A informa~ao fluiu normalmente, apesar do escassa informa~ao ~ ... 
que ia chegando ao PCO, tendo a articu/a~ao e a co/abora~ao sido 
permanente e positiva." 

(sublinhados nossos) 

E da-nos nota que: 

"Pe/as 20H45M e aaivado Plano Municipal de Emergencia de 
Pedrogoo Grande por sugestoo ao Presidente do Camara, que o 

aaivou, porem sem grandes consequencias pr6ticas. Nao existiram 
mais meios Municipais para a/em dos }6 existentes. Houve 
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c 
diftculdade no accionamento de maquinas de rasto, sendo a 
primeira que comparece no TO e a do Municipio de Pombo/." 

(sublinhados nossos) 

Continuamos a nao vislumbrar qualquer men~ao a ac~ao da 
Comissao Municipal de Protec~ao Civil, para mais se levarmos 
em conta o disposto no ponto 2 do Plano Municipal de 
Emergencia de Protec~ao Civil de Pedrogao Grande! 

0 desfasamento da organiza~ao no PCO ent re a coordena~ao 
institucional e o comando operacional parecem uma realidade. Ambos 

deveriam caminhar a par ao longo da ocorrencia e em interligac;ao, como se 

disse supra em IV - A ponto 2. 

Com como COS esta realidade parece comec;ar a 

despertar, pelo menos e com este responsavel que reline o CCOD pela 

primeira vez. 

18/06/2017 03:00 Comunica<;ao COS coos Inicio da reuniao da Comissao Distrital de Protecc;ao Vivi. 

No entanto, mais uma vez, a fita do tempo nada mais nos 
acrescenta. Nao se sabe quando termina, nem o que decide esta, tao 
pouco, anexo aos ficheiros da ocorrencia no programa SADO. 

Porem, por via de prova documental sabemos que foi accionado o Plano 
Distrital de Emergencia de Protec~ao Civil e proferida, pelo SEAi, 
uma Declara~ao de Situa~ao de Contigencia. 

Sobre a articulac;ao entre o PCO e os restantes agentes de protecc;ao civil 

refere 

"No momenta em que assumi a fun~oo de COS existiam no PCO 
um oftcia/ de liga~ao da GNR. ·. um oftcial de liga~ao 
do INEM. de que noo recordo o nome. um oftcial de liga~oo dos 
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c 
Servi~os Municipais de Protec~ao Civil de Pedrogoo Grande. bem 
como o respectivo Presidente de Camara. Durante o exercicio das 
fun~oes de COS apresentaram-se no posto de comando o oflcial de 
ligacao do /CNF. o oflcial de ligacao das For~as Armadas e um 
oflcial de liga~ao da Policia judiciaria, tendo eu mandado chamar 
posteriormente. ap6s accionamento do Plano Distrita/ de 
Emergencia e Protec~ao Civil. OS varios representantes dos 
municipios afectados." 

(sublinhados nossos) 

., COS seguinte, afirma sabre esta materia: 

"Foi efectuada, ainda nas instala~oes do estaleiro da Camara de 
Pedrogoo, uma reunioo da CDPC de Leiria. a que estiveram 
presentes a Ministra da Administra~ao lnterna. Os dois Secretarios 
de estado do MAI. o Presidente da Camara de Leira. o Presidente 
da Camara de Pedrogao Grande. o COD/S de Leiria. entre outras 
entidades. dos agentes de protec~ao Civil e entidades cooperantes 
presentes no TO tambem tinham representantes. Nesta reunioo foi 
decidido a form a co mo seria f eita a valida~ao no terreno da noo 
existencia de mais vitimas, tendo sido constituidas equipas 
multidisciplinares para este efeito. Foi ali referida. a todos os 

presentes. a importancia do cumprimento dos Pianos de ~-. 

Emergencia activados e da disponibilizacao e informa~ao ao PCO 
dos meios e recursos existentes. Estavamos naquilo que considero 
ser uma situa~ao de excep~ao, pelo que se tornou necessaria a 
cria~ao de nuc/eos dedicados a redes. saude e seguranca social. 
Estavamos perante uma operacao de protec~ao civil. 

(sublinhados nossos) 

Curiosamente, mais uma vez a fita do tempo nao alude a esta reuniao 

nem as suas decisoes, nem tao pouco se encontra anexo a ficha SADO 

da ocorrencia qualquer documento sobre a mesma. No entanto, realce-se 
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o funcionamento do patamar da coordena~ao institucional e 
politica. A cria~ao de nucleos dedicados no PCO para redes, 
saude e seguran~a social, demonstra o embriao da 
implementa~ao da fase IV do SGO e o fim do desfasamento entre 
a coordena~ao institucional e o comando operacional. 

0 COS que lhe sucedeu, 

afirma<;oes: 

', produz as seguintes 

"Pe/as I 5HOOM28 por minha proposta foi realizado o primeiro 
briefing com todos os oficiais de ligacao. os diversos Agentes de 
Protec~ao Civil presentes no TO e Entidades Cooperantes 
envolvidas na ocorrencia. Esta foi a primeira avalia~ao onde pude 
ter conhecimento da perspectiva dos diversos actores, tendo em 
vista a deflni~ao do PEA." 

(sublinhados nossos) 

A fita do tempo regista pelas 22HOOM do mesmo dia 19: 

PCO: Mudan~a do PCO para o PCO para a Sociedade Filarm6nica Avelarense. Criadas as 
seguintes areas: Area Restrlta: - Sala de Opera~oes e Informa~oes (Comunica~oes, 

19[06[2Q17 
Comunica~ao OUTRO Opera~oes, Logistlca e Centro de Coordena~ao Operacional) - Sala de Emergencia Medica 

22:00 (SIEM - INEM/CVP) - Saia de Apolo Psicossocial ( EAPS/Seguran~a Social/CM) - Sala de 
Planeamento e Decisao Area de Acesso Condiclonado: - Sala de Imprensa - Sala de 
Conferencias - Sala de Reunioes Setoriais 

Estao criadas as condi~oes fisicas para o funcionamento pleno da 
fase IV do SGO e para que os patamares da coordena~ao 
institucional e politica e o comando operacional caminhem a par. 

Estao consolidados os factores indispensaveis para o sucesso da operac;:ao 

de protecc;:ao civil. 

Mas decorreram ja 56 horas sobre o primeiro alerta. 

28 Refere-se a dia 19 
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5. Aspectos conexos 

a . 0 PCO e as novas tecnologias 

lmporta referir que ao longo do presente inquerito sempre nos deparamos 

com limita~oes na obten~ao de elementos de prova nao 
consentaneas com as possibilidades que fornecem as tecnologias 
actuais. 

Referimo-nos a necessidade de guardar imagens e informa~ao que ~ ( 
posteriormente, como e o caso, se pode tornar vital. 

Nao foi possfvel aceder a um unico SITAC, a um unico Quadro de 
lnforma~ao das Celulas, ou a um PEA. Todos estes documentos 

haviam sido ou apagados dos quadros da VCOC e VPCC, ou destrufdos os 
documentos em papel que os suportaram. 

Torna-se necessario idealizar, num piano informatico, o registo e 
guarda destas informa~oes, hem como imagens dos diferentes 
SITAC que vao sendo desenhados. Por certo que tal implica um 
investimento inicial, no entanto, os ganhos em termos de mem6ria futura 
das situac;oes operacionais vividas superam essa despesa. 

Qualquer trabalho de investigac;ao, ou auditoria, a ocorrencias de uma dada 

dimensao, passaria a poder dispor de dados concretos, balizados no 
tempo e de importante rigor. 

b. 0 SADO 

Desde a elaborac;ao do RELA TORJO PRELI MINAR REFERENTE A ANALISE 
DOCUMENTAL DA OCORRENCIA N. 0 2017100032538, que aludimos a 

deficiencias e falhas existentes no SADO. 
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c 
Esta ferramenta essencial carece de uma maior aten~ao, 

porquanto indicia necessidades de actualiza~ao e introdu~ao de 
um maior nlimero de possibilidades e valencias. 

Fica demonstrada a necessidade de existir uma vertente totalmente 
direccionada a gestao das opera~oes que facilite 0 funcionamento 
dos PC0.29 

Acresce que muitos aspectos tern de ser burilados, como e caso do 
numero de operacionais presentes nos TO. 

lmporta separar e identificar o nlimero de operacionais 
accionados do nlimero de operacionais presentes no T030

. 

lmporta, igualmente, que certas informa~oes na fita do tempo se 
operem automaticamente, sendo inseridas na fita do tempo sem 
interven~ao dos operadores para tal, como a chegada e a safda de meios ao 
T031 e as rendi~oes. 

c. A forma~ao dos operadores 

Como ja referimos no RELATORIO PRELIMINAR REFERENTE A ANALISE 
DOCUMENTAL DA OCORRENCIA N. 0 2017100032538 elaborado no infcio 

do presente processo, para alem do pouco rigor que a fita do tempo 
apresenta quanto a certos aspectos, nao ha harmoniza~ao nas 

29 Refere o COS "Nao existe uma ferramenta que registe todas as comunica~oes e decisoes 

tomadas em sede do PCO de forma automatica." ... "lnexistencia de uma aplica~ao informatica que permita a 

georreferencia~ao de todos os meios no TO." 
30 Lembremos aqui que o Despacho n.0 3551/2015, de 20 15.01.13, que consagra o desenvolvimento, a simbologia e 

as ferramentas do Sistema de Gestio de Operar;oes, refere no seu art. 0 30° que os diferentes niveis de 

desenvolvimento do modelo de gestao de operar;oes, estio indexados ao numero de equipas presentes no TO e 

nao ao numero de equipas accionadas. 

31 lnformar;ao que ja consta noutro ficheiro do SADO. 
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designa~oes empregues, faltam algumas identifica~oes sobre 
e lementos prese ntes no TO e o tipo de descri~ao de cada 
comunica~ao nao apresenta padroniza~ao. 

lgualmente nao esta regulado em nenhum normativo os prindpios 
a que os operadores de telecomunica~oes das salas de opera~oes 
dos COOS deve m obedecer na elabora~ao das fitas do tempo. 

Tai ausencia potencia que a fita do tempo varie Conforme 0 operador 
de servi~o, ou mesmo o COS de cada opera~ao. 

Veja-se o seguinte exemplo que e referido por 

, Chefe de sala dos operadores de telecomunica<;oes do Comando 

Oistrital de O pera<;oes de Socorro de Leiria, acerca dos procedimentos 

havidos num dado per fodo de tempo da ocorrencia: 

"Houve um momenta em que fui contactado pelo PCO. primeiro 
por um operador e depois pelo 2° CONAC. eram 04H56M de dia 
18, informando que os operadores da sa/a de opera~oes do COOS 
nao deviam a partir daquele momenta proceder a mais registos de 
pedidos de socorro na flta do tempo. devendo ta/ informa~ao ser 
encaminhada para o PCO sem registo no COOS. sendo que o PCO 
a validaria antes de proceder naquele local ao seu registo. T al -, 
determina~ao foi cumprida sendo neste momenta que considero 
que a interven~ao mais muscu/ada do COOS na fita do tempo 
termina." 

(sublinhados nossos) 

Sabre o mesmo tema refere , Operador 

de Telecomunica<;oes do COOS de Lisboa, elemento que integrou a 

t r ipula<;ao do VPCC do COOS de Lisboa, no TO: 
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"Quanto ao processamento da informQ(;ao que ia chegando ao 
PCO, a mesma obedecia aos seguintes parometros: toda a 
informa~ao registada na flta do tempo tinha que ser autorizada 
pelo COS. A informa~ao que era recebida do exterior era 
transmitida atraves do oflcial de operacoes que depois falava com 
o oflcial de planeamento e transmitia ao COS. 0 COS validava e 

nos quando havia possibi/idade de comunica-Ja ao exterior. 
passavamos. Se fosse re/evante registavamos. se nao fosse 
relevante. nao registavamos. 0 criterio empregue era a decisao do 
COS para cada situacao. Nao havia um criterio pre-estabe/ecido do 
conhecimento de todos. S6 era registado o que o COS decidia que 
o fosse. Houve alguma in[ormacao que nao [oi registada. dado o 

COS nao a considerar relevante. Por exemplo tentativas de 
contacto do PCO para os comandantes de sector que nao eram 
conseguidas. Este procedimento s6 foi a/terado com a mudanca de 
COS. tendo o CODJS de Setuba/ permitido uma maior liberdade de 
aauacao aos operadores no registo da informa~ao que ia 
chegando ao PCO." 

(sublinhados nossos) 

Em nossa opiniao esta mudan~a de metodologia conforme o COS 
em fun~oes e prejudicial e pode ser motivadora de enganos na 
interpreta~ao da fita do tempo. 

Todo este processo tern que ser regulado, padronizado e do 
conhecimento de todos os operadores de comunica~oes das salas 
de opera~oes dos CDOS e do CNOS. T ados tern que trabalhar da 
mesma forma segundo as mesmas regras. 

Para o efeito, depois de devidamente regulados os procedimentos, tern 
que ser ministrada forma~ao a todos os operadores. Sem ela nao 
se alcan~ara o salto qualitativo que a normaliza~ao proporciona. 
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0 que se acaba de dizer se repete para os procedimentos, gerais e 
especiais, a ter nas salas de opera~oes dos COOS e do CNOS. 
Todos os procedimentos devem estar regulados e normalizados. 

V - CONCLUSOES 

I. A alterac;:ao para AVISO LARANJA, para tempo quente no distrito de Leiria 

- ocorrida na mensagem de correio electr6nico do IPMA, enviada as 

23H42M, de 15.06.2017 com a referenda P065LPMG 152238, deveria ter 

sido objecto de melhor analise. Se ponderado doutra forma, a alterac;:ao do 

aviso do IPMA resultaria muito provavelmente numa passagem do nfvel de 

alerta do SIOPS para LARANJA, no distrito de Leiria. A prognose apontaria 

para uma situac;:ao com uma c/assiflcac;ao do grau de probabi/idade de Elevada 

e um grau de gravidade de Moderada, o que par forc;:a da Matriz dos niveis do 
estado de alerta especial para o SJOPS versus grau de risco sempre imporia o 

nfvel LARANJA. 

2. Na primeira hara e meia ap6s o primeiro alerta, dos tres POSIT existentes 

e das restantes comunicac;:oes, bem como do depoimento do COS, ----.... 

podemos retirar a conclusao que o incendio nao cedia e impunha o 

empenhamento de mais meios e, muito provavelmente, um rapido 

desenvolvimento da organizac;:ao operacional, par forma a adequa-la com a 

importancia e o tipo da ocorrencia, de acordo com o estabelecido no art.0 

I 0 do SGO e DON 02 DECIF. 

3. Porem, a evoluc;:ao deu-se mais tarde, pois s6 uma hara e quarenta minutes 

depois do primeiro alerta se montou um PCO e quase duas horas depois 

se sectorizou o TO - o que devia ser concomitante (a montagem de um 

Av. do Forte em Carnaxide I 2794-112 Carnaxide - Portugal 
Tel.: + 351 21 424 71 00 Fax: + 351 21 424 71 80 

www.prociv.pt 
geral@prociv.pt 

122/133 



( 

c 
posto de comando ocorre apenas as I 6H24M e a sectoriza~ao do TO 

ocorre as I SH I 4M). 

4. Os normativos impunham que estivessemos ja na fase II do SGO (art.0 26°) 
plenamente implementada, temos mais de 14 equipas no local, dois meios 

aereos e, principalmente, um "incendio (que) tinha propor~oes enormes", 

mas tal nao era verdade, a implementa~ao era insipiente. 

5. Tres horas depois do primeiro alerta existem no TO os seguintes meios: 

24 vekulos de combate e 9 vekulos de apoio: 20 VFCI, I VRCI, I VLCI, 5 
VTTU, 2VTTR, 2 VTTP, I VOPE e 2 veiculos dos sapadores florestais. A 

estes acresce um helic6ptero ligeiro e um pesado, com uma equipa da FEB, 

e 8 vekulos de comando. Existem no TO 32 equipas e os tres POSIT 

entretanto efectuados continuani a indicar uma situa~ao grave: "incendio 
continua com grande intensidade", "incendio com 3 frentes activas a arder 
com intensidade" e "precisa com urgencia meios para o local e pede mais 

uma brigada". A situa~ao impunha uma implementa~ao da fase Ill do SGO ja 

efectuada em pleno. No entanto, nao existe ainda uma organiza~ao bem 

definida. 

6. A sectoriza~ao e registada na fita do tempo as I 8H I 4M, se atendermos a 
que a sectoriza~ao do TO e uma das caracterfsticas da fase II do SGO, 

sempre se tera que concluir que a evolu~ao e desenvolvimento da 

organiza~ao do sistema eram deficientes. Estao ja passadas mais de tres 

horas desde o infcio do incendio. 

7. A montagem do PCO que se apresenta tardia, e tambem insipiente por 

falta de recurses tecnicos e materiais - ha limita~oes sobre os instrumentos 
disponfveis em Escalos Fundeiros antes da chegada da VCOC do CB de 

Peniche - nada indica que esta situa~ao se tenha alterado no perfodo de 

tempo que decorreu ate que a VCOC ficou montada e come~ou a 

funcionar. 

8. Quando se esta a desenvolver a organiza~ao, ja existe uma defini~ao 

sectores e respectivos comandantes, um responsavel pela celula de 

opera~oes, o COS ausenta-se para fazer um revis; impunha-se que optasse 
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antes por efectuar uma consolidac;:ao do desenvolvimento da organizac;:ao 

do sistema, com a inerente opc;:ao pela eficacia da montagem do PCO em 

fase Ill do SGO. 

9. Esta a ausencia do COS e a inerente incipiencia do funcionamento do PCO 

e o atraso ja sentido atrasam para memento posterior o desenvolvimento 

do SGO na fase Ill. 

IO.As I 8H58M e tomada decisao de relocalizac;:ao do PCO, sendo coincidente 

com a chegada ao TO do 2° CODIS de Leiria; a decisao de relocalizac;:ao e 

aparentemente tomada devido a falta de qualidade das comunicac;:oes, mas 0 ~~ ( 

PCO estava montado no meio do incendio; porem, o que se apresenta 

como uma decisao curial, e prejudicado pela precipitac;:ao e pela ma 

avaliac;:ao previa, o aterro junto de Pedrogao Grande nao se afigura como 

uma soluc;:ao ponderada: nao e prudente decidir montar um PCO num local 

que e, naquele memento, a direcc;:ao da cabec;:a do incendio. 

I I .A pr6pria relocalizac;:ao em Pedrogao Grande, nos estaleiros da Camara 

Municipal, e por este facto duvidosa em termos tecnicos 

12.A VCOC poderia ter sido logo relocalizada mal chegou ao TO, todo o 

tempo perdido na sua montagem e desmontagem, deslocac;:ao para um local 

que afinal nao era apropriado e relocalizac;:ao final prejudicaram, mais uma 

vez, a ja referida consolidac;:ao do desenvolvimento da organizac;:ao do 

sistema em fase Ill do SGO. Tai veio ser demasiado tardio. 

13. Como ja se referiu, no memento inicial o PCO, funcionou de forma 

insipiente, com falta de recurses tecnicos e materiais. Daqui vao decorrer 

consequencias forc;:osas, tais como o atraso no desenvolvimento da 

organizac;:ao do SGO, a sua ma consolidac;:ao, a que acresce ainda outro 

factor crucial: s6 com a montagem da VCOC nas instalac;:oes dos estaleiros 

da Camara Municipal de Pedrogao Grande se disponibilizam instrumentos 

fundamentais ao funcionamento das celulas. 

14. Estao passadas mais de quatro horas sobre o primeiro alerta, o 

funcionamento e deficiente, a operac;:ao de combate precisa de um posto de 
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comando organizado, fluente nos seus trabalhos e com as celulas a 

funcionar em pleno. S6 agora se vao possibilitar as condi~oes ffsicas e 

materiais para isso. 

15.Sabia-se no Comando Nacional da dificuldade da situa~ao e que era 
necessario organizar o pesto de comando. 

16. Mas mais importante e decorreram quatro horas e nao existem do is 
instrumentos fundamentais actualizados no PCO, uma prev1sao 

meteoro16gica espedfica para o local ( o que s6 acontece as I 9H44M) e um 
SIT AC com uma previsao que antecipe cenarios desfavoraveis, a uma maier 

distancia de tempo e com identifica~ao de medidas a tomar com a devida 
antecedencia. Sem estes instrumentos e praticamente impossfvel dar corpo 

a ideia principal do SGO: a existencia de um PEA actualizado onde se 
consagrem o conjunto de ac~oes que evoluem num determinado 

enquadramento, com o objective de antecipar e maximizar oportunidades, 

conduzam as for~as na execu~ao e conduta da opera~ao e identifiquem as 

medidas de comando e controlo necessarias para a concretiza~ao dos 

objectives. 

17. Esta falta de informa~ao meteorol6gica (recebida as I 9H44M e que deveria 
ter side solicitada muito anteriormente) sera ainda mais determinante 

quando confrontado o AROME referente aquele local: nele consta a 

previsao da altera~ao do sentido do vento, bem come a intensifica~ao da 
sua velocidade para o perfodo de tempo em que as mesmas se verificaram. 

18.0 SITAC entrela~a-se, for~osamente, com as previsoes meteoro16gicas, um 

e pressuposto do outro no desenho das previsoes conducentes a 

antecipa~ao e optimiza~ao das oportunidades. 

19.Existe um PEA que consiste em conter o incendio na EN 02, impedindo que 

o mesmo chegue a vila de Pedrogao Grande. Esta continuou a ser a trave 

mestra ate a passagem de comando de para 

que ocorreu pelas I 9H55M; mas o anterior COS ausenta-se para 

cumprir outra missao, o que nao deveria acontecer, pois impunha-se que se 
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mantivesse junto do novo COS assessorando-o nos mementos seguintes e 

proporcionando uma transic;:ao sustentada. 

20.S6 neste memento alguns aspectos fundamentais da fase Ill do SGO se 

operaram: s6 neste memento as celulas sao claramente atribufdas, s6 entao 

abandonam a incipiencia embrionaria que havia side iniciada em Escalos 

Fundeiros. Ha mais de cinco horas decorridas desde o primeiro alerta! 

21 . No entanto, o PEA esta desactualizado e esquece a dimensao que o 

incendio ja possui, o mesmo nao consagra informac;:ao vital sobre 

meteorologia, nao possuindo, por isso, uma previsao das mudanc;:as que vao 

ocorrer, ou melhor, que estao a ocorrer. 

22.0s atrasos ja aludidos na montagem do PCO, a deficiente e tardia 

consolidac;:ao das fases do SGO e o tempo gasto na relocalizac;:ao do PCO 

comec;:am a ter consequencias not6rias, particularmente pelo nao 

funcionamento em pleno da celulas, que nesta fase ja deveriam estar 

consolidadas, a funcionar em pleno e, principalmente, possuidoras de toda a 

informac;:ao necessaria, particularmente a de Planeamento. 

23. Quando 0 incendio passa a dir igir-se as povoac;:oes que vieram a ser mais 

fustigadas este nao e um facto que conste das previsoes da celula de 

planeamento e, consequentemente, esteja previsto no SIT AC por falta de 

informac;:ao. 

24. Estes factos sao determinantes para que se passe, como aconteceu, para 

uma situac;:ao puramente reactiva, deixando de existir qualquer antecipac;:ao 

nas operac;:oes. No memento em que o PCO nao consegue ter um S/TAC 
actualizado e a situac;:ao passa a nao ter pr6-actividade, comec;:a 

simultaneamente a sentir-se desorganizac;:ao no PCO, mormente no que ao 

conhecimento dos limites (ou perfmetro) do incendio diz respeito. 

25. Estas sao as consequencias inevitaveis dos atrasos na montagem do PCO, 

do tempo gasto na relocalizar;ao fisica do mesmo e da deficiente e tardia 

evoluc;:ao e consolidac;:ao das fases do SGO. 
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26.A fita do tempo regista que e durante este perfodo que come~am a 

aumentar consideravelmente os pedidos de socorro. E no meio de todo 

este problema que ainda se evolui na implementa~ao da fase Ill do SGO, 

quando a mesma ja devia estar devidamente sedimentada. 

27. Perante este atraso irrecuperavel, com problemas de comunica~oes, sem 

planeamento anterior atempado e sem um conhecimento do perfmetro do 

incendio, a pr6pria gestao reactiva e prejudicada. Acode-se onde pedem e 

onde os meios chegam. 0 incendio deixa de ser combatido. 

28.Com a nova mudan~a de COS para a transi~ao de 
comando e mais sustentada, porem, o PEA do anterior COS ja estava 

limitado a ac~oes de reac~ao, consubstanciadas em defesas perimetricas, 

socorro e evacua~oes. E neste perfodo que come~am a chegar as not fcias 
da existencia de vftimas mortais. 

29.A ac~ao do nova COS centra-se de nova nestas necessidades urgentes, da
lhes resposta e poe-lhes enfase, solicitando mais meios e mobilizando uma 

VPCC, um PMA do INEM, criando um sector de apoio as vftimas e centres 

de apoio psicol6gico e informative a popula~ao. No entanto, o incendio nae 

possui uma estrategia definida para o seu combate. Todas as medidas sac 
reactivas. Nao ha nota de o PCO ter separado estes dais aspectos, para os 

trabalhar de forma distinta, embora concomitantemente. 

30.A concentra~ao de esfor~os no socorro anulou o direccionamento de 

energias para o combate e, consequentemente, a valora~ao e cria~ao dessa 

capacidade. 

3 I. Estamos num memento em que se 1mpoe que a fase IV do SGO esteja 

implementada ea funcionar em pleno, mas continua deficiente. 

32.Com a nova mudan~a de COS para ., as 20HSOM de dia 

18, inicia-se a tentativa de recupera~ao do factor antecipa~ao e 

maximiza~ao de oportunidades. A partir deste memento, a fita do tempo 
come~ar a ser mais consistente, regular, normalizada, o que indicia um 

PCO mais organizado e com um funcionamento fluente. E neste perfodo 
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que comec;am a ser registados POSIT mais favoraveis e ja respeitantes ao 
combate as frentes de incendio. 

33.Conclufmos que s6 entao se tenha atingido a fase IV do SGO, que vai 

depois consolidar-se. 

34.As 0 I H4SM de dia 20 da-se nova mudanc;a de COS para 

', com uma metodologia que possibilitou uma transic;ao de comando 

sem falhas de informac;ao, com interajuda entre o COS cessante e o nova 
cos. 

35. 0 levantamento dos pontos do incendio que e anteriormente decidido e a ~ ( 
mudanc;a de instalac;oes do PCO, que veio a possibilitar uma melhor 
estruturac;ao dos diversas celulas e nucleos do PCO, apresentam-se coma 

decisoes fundamentais. 

36. Estamos finalmente nu ma fase IV do SGO em pleno. Po rem, muito depois 
do que era expectavel. Mais de setenta e duas horas depois do primeiro 
alerta. Os danos provocados pela deficiente e tardia evoluc;ao e 

consolidac;ao das fases do SGO sao ja gigantescos e irreparaveis. 

37. Estabilizado o funcionamento do PCO, efectuado um levantamento do 

perfmetro do incendio e definido um PEA a normalizac;ao dos trabalhos de 
combate comec;a a ser alcanc;ada e com ela o alcance de resultados. 

Pelas I 6HOO o incendio e dado coma dominado. 

38.A desmontagem do sistema inicia-se com o momenta em que o incendio e 

dominado. A fita do tempo e elucidativa, OS POSIT passam a apresentar 

situac;oes de rescaldo e vigilancia 

39. Durante a ocorrencia a articulac;ao entre o PCO e o CDOS de Leira, 

esteve afectada, pelas dificuldades de comunicac;oes que se fizeram sentir. 

40. Mas levanta-se aqui uma questao: - se estando um dos elementos da 

estrutura operacional do CDOS de Leiria ausente par doenc;a e indo o 

outro assumir o COS num TO, onde naturalmente nao podera preocupar-
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se com outras fun\:oes, nao deveria o CNOS ter enviado um adjunto para 

o CDOS para assegurar a gestao e direc\:ao do mesmo? 

41. No que respeita a articula\:aO CDOS - PCO OS problemas de 

comunica\:oes foram uma realidade, porem, tambem ressalta que tanto a 

sala de opera\:oes do CDOS, coma o pessoal da VCOC, soube encontrar 

meios alternatives para a comunica\:ao. 

42. lgualmente, apesar da plataforma (INTERGRAPH 

INTERNET _DISPATCHER) nao funcionar correctamente a partir de um 

determinado momenta, a sala de opera\:oes do CDOS torneou o 
problema, verificando OS pedidos que vinham chegando, procedendo a 

confirma\:ao da existencia desta informa\:ao e, case nao fosse duplicada, 

registando-a na fita do tempo, que era a liga\:aO com o PCO que oferecia 
mais estabilidade. 

43.Quanto ao numero de operadores existentes na sala este poderia ter side 
acrescido de mais dais - numero dos postos de trabalho existentes - o que 

teria ajudado no processamento da informa\:ao no momenta em que as 

comunica\:oes com o PCO entraram em crise, porem, nao encontramos 

um nexo de causalidade directo entre os eventos sucedidos no TO, os 

atrasos na montagem e evolu\:ao do SGO, com este possfvel refor\:O. 

44.Quanto a interliga\:ao entre o CNOS, o CDOS e o PCO, detecta-se que 
apenas entre a I 9HOOM e as 20H44M a complexidade da ocorrencia e 

detectada pelo CNOS. Este facto leva a que se considere que a 

monitoriZa\:aO da ocorrencia nao era eficaz por falta de informa\:aO e que 
ate as I 9H25M nao constatava toda a realidade. 

45. 56 pelas I 9H45 se intensificam os contactos CNOS-CDOS Leiria, o que 

nos deixa a convic\:aO que as comunica\:oes anteriores foram pouco 

frequentes, ou sem constancia. 

46. Posteriormente a esta hora as comunica\:oes entre o CNOS, o CDOS e o 
PCO passam a ser mais frequentes, apresentam registo na fita do tempo e 

os depoimentos recolhidos aludem a tal, porem sempre limitadas pelos 
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constrangimentos das intermitencias e falhas nas redes de comunicac;ao ja 

aludidas. 

47. De salientar que perto das OOHOOM de dia 18 reuniu o CCON, porem, a 

fita do tempo nao nos da disso nota. 

48. Pelas 03HOOM de dia 18 reuniu a Comissao Distrital de Protecc;ao Civil, 

facto que a fita do tempo ja regista, resultando na activac;ao do Plano 

Distrital de Emergencia de Protecc;ao Civil e Declarac;ao de Contingencia 

pelo SEAi, no entanto, factos novamente omissos na fita do tempo. 

49. No que concerne a interligac;ao do PCO com os outros agentes de - \ 

protecc;ao civil houve um desfasamento da organizac;ao no PCO entre a 

coordenac;ao institucional e o comando operacional. 

50.Aquando da passagem de comando para estao passadas ja 

cinco horas sabre o primeiro alerta, o incendio possui nesse momenta as 

dimensoes e caracterlsticas ja assinaladas supra, estranhamos o nao 

accionamento anterior do Plano Municipal de Emergencia e a presenc;a no 

PCO de representantes das entidades e instituic;oes locais que compoem a 

comissao municipal de protecc;ao civil, designadamente da area da saude e 

da seguranc;a social. 

5 1. Depois de accionado Plano Municipal de Emergencia, pelas 20H45M de dia 

17, continua a nao se vislumbrar qualquer menc;ao a acc;ao da Comissao -

Municipal de Protecc;ao Civil, para mais se levarmos em conta o disposto 

no ponto 2 do Plano Municipal de Emergencia de Pedrogao Grande. 

52.Somente com os COS (as 20H50M de dia 18) e 

(as 0 I H45M de dia 20) o funcionamento do patamar da 

coordenac;ao institucional e polftica parecem comec;ar a caminhar a par do 

operacional. 

53.A criac;ao de nucleos dedicados no PCO para redes, saude e seguranc;a 

social, demonstram o embriao da implementac;ao plena da fase IV do SGO e 

o fim do desfasamento entre a coordenac;ao institucional e o comando 
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operacional. A mudanc;:a do PCO para outras instalac;:oes reforc;:a e potencia 

este aspecto. 

54. Estao entao criadas as condic;:oes ffsicas para o funcionamento pleno da fase 

IV do SGO e para que os patamares da coordenac;:ao institucional e politica 

e o comando operacional caminhem a par. Consolidam-se os factores 

indispensaveis para o sucesso da operac;:ao de protecc;:ao civil. 

55. Mas decorreram ja 72 horas sob re o primeiro alerta. As consequencias sao 
. , . 
1rrevers1ve1s. 

VI - RECOMENDA<;:OES 

I. Face a necessidade de guardar imagens e informac;:ao que posteriormente se 

pode tornar vital, torna-se necessario idealizar, num piano informatico, o 

registo e guarda de informac;:oes sabre os quadros de informac;:ao das 

celulas, o PEA, bem coma imagens dos diferentes SIT AC que vao sendo 

desenhados. 

2. Face as deficiencias e falhas existentes no SADO - ferramenta essencial -

este carece melhoramentos, porquanto indicia necessidades de actualizac;:ao 

e introduc;:ao de um maier numero de possibilidades e valencias. 

2. 1. Ha a necessidade de existir uma vertente totalmente direccionada a 

gestao das operac;:oes que facilite o funcionamento dos PCO. 

2.2. Muitos autos aspectos desta ferramenta tern de ser burilados, comae 

caso da necessidade de separar e identificar o numero de operacionais 

accionados do numero de operacionais presentes nos TO. 

2.3. E necessario que certas informac;:oes se operem automaticamente, 

sendo inseridas na fita do tempo. 
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3. Nao estao regulados em nenhum normative os prindpios a que os 

operadores de telecomunicac;oes das salas de operac;oes dos COS devem 

obedecer na elaborac;ao das fitas do tempo. Tai ausencia potencia que a fita 
do tempo apresente pouco rigor quanto a certos aspectos: nao ha 

harmonizac;ao nas designac;oes empregues, faltam algumas identificac;oes 
sobre elementos presentes no TO e o tipo de descric;ao de cada 

comunicac;ao nao apresenta padronizac;ao; por outro lade possibilita que 

varie conforme o operador de servic;o, ou mesmo o COS em func;oes em 
cada operac;ao, o que e prejudicial e pode ser motivador de enganos na 

interpretac;ao da fita do tempo. 

3. 1. Todo este processo tern que ser regulado, padronizado e do 

conhecimento de todos os operadores de comunicac;oes das salas de 

operac;oes dos COOS e do CNOS, para que todos trabalhem da 

mesma forma e segundo as mesmas regras. 

3.2. Tern que ser ministrada formac;ao a todos os operadores, depois de 

devidamente regulados os procedimentos; sem ela nao se alcanc;ara o 
salto qualitative que a normalizac;ao proporciona. 

4. 0 mesmo devera acontecer quanto aos procedimentos, gerais e especiais, a 
ter nas salas de operac;oes dos COOS e do CNOS, onde todos os 

procedimentos devem estar regulados e normalizados. 

V-PROPOSTA 

I. Seja dado conhecimento a Sua Excelencia a Ministra da Administrac;ao 

lnterna e a Sua Excelencia o Secretario de Estado da Administrac;ao lnterna do 

presente relat6rio, das conclusoes obtidas; 

2. Seja dado conhecimento, por certidao, presente relat6rio aos servic;os do 

Ministerio Publico da Comarca de Pedrogao Grande. 

3. Seja dado conhecimento, por c6pia simples, do presente relat6rio a 
lnspecc;ao-Geral da Administrac;ao lnterna de acordo com o determinado no 
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r· 
' · 

ponto 9. do Despacho de 19 de Agosto de 2017 da Ministra da Administra~ao 

lnterna; 

4. Seja dado conhecimento, por c6pia simples, do presente relat6rio ao 

CONAC e ao CODIS de Leiria. 

Carnaxide, aos dezassete dias do mes de Outubro de dois mil e dezassete 
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PROCESSO DE INQUERITO N.2 12/2017 

DESPACHO 

Tendo presente o Relat6rio Final, composto por 133 folhas, datado de 17 de outubro de 
2017, que me foi presente pelo lnquiridor nomeado, do Processo de lnquerito n° 12/2017 

- Apuramento da forma como foram cumpridas as normas constantes do SIOPS, a 
implementa9ao e cumprimento do SGO, a articula9ao do posto de comando da ocorrencia 
do COOS Leira e dos diferentes agentes de protec;ao civil envolvidos na ocorrencia 
2017100032538 que teve lugar em Pedrogao Grande no passado dia 17 de Junho do 
corrente ano - mandado instaurar por meu despacho datado de 2017.08.04, venho 
solicitar o seguinte: 

\ ~ 1. Que seja ouvido o CADIS , uma vez que estava no Teatro de Operac;oes 

(TO) no momenta mais crftico do incendio; 

2. Que sejam clarificadas as conclus6es deste Relat6rio relativamente ao nfvel do Estado 
de Alerta Especial, dado que contrariam o que consta do Relat6rio enviado em 
07/08/2017 a Sua Exa o Secretario de Estado da Administrac;ao lnterna a coberto do 
Offcio n° 21642/CNOS/2017, de 07/08/2017, e referido quanto ao Estado de Alerta que 
"o nfvel de Alerta Especial da ANPC estava acima do que seria expectavel face aos 
avisos do IPMA para aquela regiad'; 

3. Que seja clarificado, em sede de inquerito, o facto de se referir que a relocalizac;ao do 
PCO em Pedr6gao Grande, nos estaleiros da Camara Municipal, e duvidosa em 
termos tecnicos, uma vez que contraria o estudo tecnico apresentado a tutela em 4 de 
setembro de 2017, enviado a coberto do Offcio n° 23317/CNOS/2017, de 01/09/2017; 

4. Que seja clarificado a afirmac;ao que consta das conclus6es de que houve 
relativamente ao atraso na montagem do PCO em Pedr6gao Grande, de modo a aferir 

c;... a responsabilidade desse facto; 

5. Que sejam indicadas as medidas a tomar em relac;ao aos responsaveis pelos factos 
descritos nas conclus6es do presente Relat6rio, que se entendem de grande 
gravidade; 

Finalmente, importa anexar aquando do Despacho, todo o processo de inquerito e nao 

apenas o Relat6rio Final. 

Carnaxide, 18 de outubro de 2017 

0 Presad!/!nte 
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ADENDA AO RELATORIO FINAL 

Em face do despacho do Senhor Presidente da Autoridade Nacional de Protecc;ao 
Civil de dezoito de Outubro de dais mil e dezassete, proferido na sequencia do 

Relat6rio Final que lhe foi presente na mesma data, foi determinada a realizac;ao 

(__ de mais diligencias e fossem esclarecidos certos aspectos respeitantes ao mesmo 

Relat6rio. 

<-. 

Para o efeito ouviu-se em auto , a exercer o 

cargo de Comandante de Agrupamento Distrital Centro Norte do Comando 
Nacional de Operac;oes de Socorro da Autoridade Nacional de Protecc;ao Civil. 

Do seu depoimento resulta o esclarecimento da missao que lhe havia side 

atribufda quando, em 17 de Junho passado, cerca das dezoito horas e trinta 
minutes, foi accionado pelo CONAC para se deslocar para o TO. 

0 mesmo refere: 
"Quern me mandou para o TO foi o CONAC. sendo a missao 
fazer uma avalia~ao da situa~ao em conjunto com a equipa ERAS 
da FEB. posteriormente /evar toda a informa~ao de an6/ise de 

oportunidades e traba/ho ao PCO. Foi-me tambem comunicado que 
o 2° CONAC estava a caminho para assumir a posi~ao de COS em 

substitui~ao do 2° CODIS de Leiria." 
(sublinhados nossos) 

, que exercia a data dos factos 0 cargo de 

Comandante Nacional de Operac;oes de Socorro da Autoridade Nacional de 

Protecc;ao Civil, havia referido sabre este aspecto: 

"Tendo em conta a ausencia de informa~ao fldedigna sobre um 
ponto de situa~ao exacto. quais os Jocais da frente de incendio. foi 
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determinada a mobiliza~ao do CADJS para o TO 
simultaneamente com o CODIS de Santarem que a posteriori vem 
a assumir a fun~ao de COS noutro incendio. 0 obiectivo da . 
mobiliza~ao do CADIS e o apoio ao PCO." 

(sublinhados nossos) 

Embora nao totalmente coincidentes OS depoimentos podemos considerar que a 

missao era de apoio ao PCO, ja que as missoes de avalia~ao e analise de 
oportunidades sao integrantes das diferentes missoes que o PCO tern a seu 
cargo, nomeadamente para levar informa~ao a celula de planeamento. 

( 

0 CADIS Centro Norte refere que ao chegar nao se apresentou no PCO par ~ 

dificuldade de comunica~ao e porque ja havia avisado o 2° CODIS de Leiria da sua 

desloca~ao para o TO: 

Acrescentando: 

"Durante o trajecto para o TO, proveniente de Castelo Branco, 
conftrmei a missao com o CONAC e conflrmei a missao quer com 
o 2° CODIS de Leiria. quer com o 2° CONAC. via te/ef6nica os 
quais ftcaram inteirados da mesma missao." 

"Quando cheguei tentei o contacto via radio com o PCO. mas por 
nao ter conseguido optei por informar o CNOS." ( 

A missao referida acabou par ser prejudicada pelo elevado numero de socorros 
que t iveram que ser efectuados, coma refere com clareza: 

"Durante a missao foi necess6rio proceder a socorro a sinistrados 
que foram aparecendo. Dai as solicita~oes de meios. A missao 
inicia/ foi prejudicada pela quantidade de socorros que se tiveram 
que prestar. quase todos inesperados." 

Nao podemos olvidar que a sua chegada ao TO se da pelas dezanove horas e 

cinquenta e oito minutos, quando se inicia todo o incremento de solicita~oes de 
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socorro e o COS passa a ser exercido pelo 2° CODIS de Leiria, factos que a fita 

do tempo reflecte. 

Porem, o depoimento agora recolhido em nada afecta as conclusoes constantes 

do Relat6rio Final, apenas ajuda a confirmar o que ja se encontra expresso, no 

que concerne a dificuldades de comunicac;oes e elevado numero de pedidos de 
socorro a partir das dezanove horas. Por isso nada encontramos que deva ser 

alterado. 

No que respeita ao pedido de clarificac;ao das conclusoes vertidas acerca do 
Estado de Alerta, a fundamentac;ao a mesma encontra-se a fls. 698 verso e 699 do 

processo, de que se destaca: 

- a alterac;ao para AVISO LARANJA, para tempo quente no distrito de Leiria 
- ocorrida na mensagem de correio electr6nico do IPMA, enviada as 

23H42M, de 15.06.2017 com a referencia P065LPMG 152238, nao ter sido 
considerada; 

- a afirmac;ao de persistencia de valores elevados de temperatura maxima 
conjugada com a informac;ao do briefing Tecnico-Operacional Nacional, 

realizado no dia 16 de Junho, onde consta que foi disponibilizada a 

informac;ao meteoro16gica relevante; 

- a considerac;ao apenas do hist6rico de ignic;oes recentes (ano anterior) ao 

inves do hist6rico da probabilidade de ignic;oes no perlodo hom61ogo, mas 

de um maior numero de anos passados; 

- Finalmente, a demonstrac;ao do resultado dos factores supra aludidos com 
os criterios constantes do n.0 3 e 4 da Directiva Operacional Nacional n.0 

1/ANPC/2007. 

Quanta a relocalizac;ao do PCO nos estaleiros municipais da Camara Municipal de 

Pedrogao ser considerada pouco prudente, as razoes encontram-se plasmadas a 

fls . 708 do processo, sendo simples: 
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- Foi decidido montar o PCO num local que era, naquele momenta, a 

direq:ao da cabe~a do incendio (viola~ao de uma regra de seguran~a); 

- Teria sido prudente encontrar um outro local, menos pr6ximo do incendio, 

numa cota mais elevada, para ganhos em visao e comunica~oes (conforme a 
melhor doutrina). 

Quanta a responsabilidade pelo atraso da montagem do PCO, que ao longo do 

relat6rio se evidencia e menciona nas conclusoes em varies mementos, a lei e 

expressa quanta a este aspecto: a mesma e do COS, de acordo com o 
estabelecido o art.0 3° do SGO, constante do Despacho n.0 355 I /20 I 5, de 
20I5.01.13, publicado no DR, 2.a serie, n.0 69, de 20 I 5.04.09. 

Finalmente, quanta as medidas a tomar em rela~ao aos responsaveis pelos factos 

descritos, tal desiderata nao incumbe ao signatario, porquanto deve ser levado a 
cabo pela IGAI nos termos do ponto 9. do Despacho de 19 de Agosto de 2017, 

de Sua Excelencia a Ministra da Administra~ao lnterna, que refere: 

"A DNAF da ANPC o envio a /GA/ do relat6rio de inspeccao em 
curso para apuramento de eventuais responsabilidades 
disciplinares." 

(sublinhados nossos) 

r 

Nos presentes termos nada se altera no Relat6rio Final do Processo de lnquerito ( 

n.0 12/2017 datado de 17 de Outubro, acrescendo apenas a presente adenda. 

Carnaxide, aos dezanove dias do mes de Outubro de dois mile dezassete 
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