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Conselhos úteis

1. Procurar conhecer as Plantas de 

Emergência dos locais onde se encontrem.

PREVENÇÃO – Saídas de Emergência

2. Objetivo orientar, informar e instruir os 

utilizadores para os procedimentos a adotar 

numa situação de emergência.



AGENDA – Gestão de situações de emergência  

Política de gestão de crises -

Princípios Gerais

Instrumentos Legais

O Papel da DGEGO Papel da DGEG

Estar Preparado – Alguns 

Incidentes Recentes

Notas finais



PRINCÍPIOS GERAIS PARA UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS
Segurança Energética – Como se promove?

Segurança 
Energética

Identificação 
de ameaças

Análise da 
envolvente

A possibilidade de ocorrência de 
perturbações graves no 

aprovisionamento energético, em 
especial em situação de desastre 

natural ou de crise internacional de 
duração e evolução imprevisíveis, 

aconselha o estudo e a preparação de 
medidas, procedimentos e planos 

capazes de minimizar os eventuais 

Avaliação dos 
riscos

Formulação 
de politicas e 
de medidas

• PREVENÇÂO
• RESPOSTA

capazes de minimizar os eventuais 
impactos negativos daí decorrentes.

• Conhecimento dos perigos e 
ameaças;
• Avaliação dos riscos;
• Planeamento e gestão de crises;
• Definição de procedimentos; 
• Planos e medidas a implementar;
• Comunicação;
• Simulacros e testes;

• Atualização de planos e medidas.



Identificação dos 

Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 de Abril, situação de crise energética

Decreto-Lei nº 31/2006 de 15 de Fevereiro, bases gerais da 
organização e funcionamento do Sistema Petrolífero Nacional

Decreto-Lei n.º 10/2001, de 23 de janeiro, Reservas de segurança

Diretiva 2009/119/CE, de 14 de setembro, manutenção de um nível 
mínimo de reservas

Decreto-Lei nº 30/2006 de 15 de Fevereiro, bases gerais do Sistema 

INSTRUMENTOS LEGAIS

Identificação dos 
instrumentos que poderão 
ser usados numa situação 
de emergência no setor da 

ENERGIA

Decreto-Lei nº 30/2006 de 15 de Fevereiro, bases gerais do Sistema 
Nacional de Gás Natural, na sua redação atual (DL 230/2012, de 26 
de outubro)

Regulamento (UE) n.º 994/2010, do Parlamento e do Conselho, de 
20 de Outubro, segurança do aprovisionamento do gás natural.

a) Plano preventivo de ação que inclua as medidas necessárias para 

eliminar ou atenuar os riscos identificados, de acordo com a avaliação 

de riscos , e

b) Um plano de emergência que inclua as medidas a tomar para eliminar ou 

atenuar o impacto de uma perturbação no aprovisionamento

Decreto-Lei nº 29/2006 de 15 de Fevereiro, bases gerais do Sistema 
Elétrico Nacional (na sua atual redação DL 215-A/2012, de 8 de 
outubro



O PAPEL DA DGEG em matéria de Planeamento Civil de Emergência (I)

Atuação da 

Elaborar

ParticiparPreparar

Diplomas e planos que 
traduzam as políticas 

de PCE

Estudos e 
informações

O setor, mediante a 
participação e 

realização de exercícios 
e treinos

No esclarecimento das 
populações acerca do PCE, 
com o apoio da ANPC

Na representação nacional 

DL 126-C/2011, de 29 de dezembro (lei orgânica do MEE) – DGEG assumiu as atribuições e 
competências da Comissão de Planeamento Energético de Emergência, entretanto extinta.

Decreto-Lei n.º 73/2012, de 26 de março, orgânica da ANPC (atribuições em matéria de 
planeamento civil de emergência).

Atuação da 
DGEG

AssegurarIdentificar

e treinos

As entidades públicas ou 
privadas que devem 

desempenhar missões 
relacionadas com o PCE

Na representação nacional 
em atividade ao nível das 

organizações 
internacionais 

(AIE/EU/OTAN)

O estado de preparação e 
prontidão do setor para a 

execução dos planos 
aprovados



O PAPEL DA DGEG (II)
SIMULACROS 



O PAPEL DA DGEG (III) 



ESTAR PREPARADO – ALGUNS INCIDENTES RECENTES (I)

23 DE SETEMBRO DE 2012

FUGA DE GÁS NATURAL

• Descarga elétrica provocada por um relâmpago
• Local - Pk 43 da linha 7001 – Lote 3 Monforte – Portalegre

ORIGEM DO INCIDENTE

• Fuga de gás não foi inicialmente detetável pelos sistemas 
SCADA e SIMONE, devido à sua reduzida dimensão

• Perfuração na tubagem (8,7 mm) causada por um 
fenómeno de fusão localizada, com características típicas 
de uma fusão causada por arco elétrico, seguida de um 
pequeno incêndio.
•Consequências mitigadas e controladas, devido à eficiente 
intervenção dos vários agentes: Bombeiros, Proteção Civil, 
GNR, Brigada de Transito, assim como de toda a estrutura 
operacional de resposta à emergência da REN e os vários 
Empreiteiros mobilizados.

CONSEQUÊNCIAS



ESTAR PREPARADO – ALGUNS INCIDENTES RECENTES (II)

19 de Janeiro de 2013

“TEMPESTADE GONG”

•Evento meteorológico de carater excecional
•Situação de vento forte foi muito prolongada: valores de 
vento instantâneo superiores a 150 km/h (…) admite-se 

ORIGEM DO INCIDENTE

vento instantâneo superiores a 150 km/h (…) admite-se 
que o valor instantâneo durante a madrugada e manhã de 
19 de janeiro possa, em alguns locais, ter alcançado ou 
mesmo ultrapassado os 200 km/h cedido o valor de 200 
km/h.

• Interrupção da distribuição de energia elétrica, cujos 
efeitos se prolongaram desde as 00H00 do dia 19 e as 
24H00 do dia 24, na rede AT e MT, e até às 12H00 do dia 
27 na rede de BT
• 1,1 milhões de clientes afetados, 4.209 postos metálicos e 
de betão partidos, 11.000 Km de rede AT/MT/BT afetados.

CONSEQUÊNCIAS



ESTAR PREPARADO – ALGUNS INCIDENTES RECENTES (III)

7 de Fevereiro de 2013

“FORÇA MAIOR NA NIGÉRIA”

•Shell declared force majeure on gas supplies in February, 
shutting down the Soku and Gbaran-Ubie gas plants, after

ORIGEM DO INCIDENTE

shutting down the Soku and Gbaran-Ubie gas plants, after
discovering a leak on its gas pipeline00 km/h.

•Perturbação de aprovisionamento
•Cancelamento de cargas de GNL destinadas a Portugal e 
atrasos em cargas seguintes
•Em simultâneo verificaram-se pequenas reduções nas 
quantidades fornecidas pela Sonatrach através do 
Gasoduto do Magrebe

CONSEQUÊNCIAS



NOTAS FINAIS

As empresas/entidades que exploram as infraestruturas devem efetuar uma análise de 
risco às mesmas e identificar os possíveis impactos.

É possível mitigar os efeitos decorrentes de desastres naturais, casos fortuitos ou de força 
maior, mas para isso, são necessários planos de prevenção e de gestão de riscos, 

além da intensificação da fiscalização.

A caracterização das atuações carece do aprofundamento de cenários.

Ao Estado compete manter vigilância e coordenação da situação e dispor dos necessários 
mecanismos para uma eventual intervenção, bem como estar preparado para intervir 

numa situação de crise de forma a proteger os interesses fundamentais da sociedade.

risco às mesmas e identificar os possíveis impactos.


