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CETAC / Introdução
CETAC
Centro Tático de Comando / Tactical Command Centre
O Centro Tático de Comando (CETAC) define-se como um centro de comando
avançado, caracterizado por uma forte componente tecnológica e por uma extrema
versatilidade.
Dotado de total autonomia e idealizado com base num conceito modular, o CETAC
reúne uma capacidade única e exclusiva a nível europeu na área da proteção e
socorro para fazer face à ocorrência, ou à iminência de ocorrência, de acidentes
graves ou catástrofes.
Vocacionado para a gestão e coordenação de eventos e ocorrências de elevada
complexidade, longa duração ou grande dimensão, o centro poderá rapidamente
ser movimentado e operacionalizado em qualquer ponto do território nacional
continental, proporcionando a adequada capacidade de Comando, Controlo e
Comunicações (C3).
A sua configuração máxima compreende 7 veículos e 9 tendas, podendo acomodar
até 90 postos de trabalho e ser instalado em 90 minutos. O carácter modular
permite, no entanto, que a sua configuração e as capacidades disponíveis sejam
dimensionadas e adaptadas em função da natureza e características de determinada operação de proteção civil.
Desenhado para dar resposta às necessidades da organização institucional e
operacional do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e pensado
para funcionar em alternativa ao normal local de operação do Comando Nacional de
Operações de Socorro, o CETAC permite integrar representantes e oficiais de ligação
das forças e serviços que normalmente colaboram com a ANPC: Forças Armadas,
Forças de Segurança, Serviços de Saúde, entre outras entidades com especial dever
de colaboração.
O Centro Tático de Comando foi totalmente conceptualizado, projetado e desenvolvido
por técnicos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, num investimento público de
aproximadamente 1M€, tendo sido aumentado ao efetivo no ano de 2009.

CETAC / Introduction
CETAC
Centro Tático de Comando / Tactical Command Centre
The Tactical Command Centre serves as an advanced command post. Based on a
strong technological component, being highly versatile, operating autonomously
and based on a modular concept, the CETAC delivers a unique and exceptional
capability even considering European standards.
Built to provide a management and coordination capability during catastrophes
and other disastrous events, which usually are complex and require sustainment
over time, the centre can rapidly be deployed and set-up at any point of the country,
meeting the indispensable Command, Control and Communications (C3)
requirements.
At maximum configuration it is composed by 7 vehicles and 9 tents, being able to
accommodate up to 90 workstations and be ready to operate within 90 minutes
after in location. The modular concept allows for the configuration and capacity
to be resized, adapting accordingly to the scenario and nature of the event.
Thought to meet the institutional and operational organizational response concept,
and to provide a viable alternative for the static parent headquarter, the centre is
ready to fill in the liaison officers for the relevant entities in cooperation, such as
armed forces, security forces and public health organizations.
The concept, design and requirements description of the Tactical Command Centre
was developed by Portuguese National Authority for Civil Protection experts. In service since 2009 the centre is the result of public investment of approximately €1m.
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CETAC / Módulos / Veículos | Modules / Vehicles
Veículo de Comando Operacional Tático – VCOT
Veículo ligeiro com chassi 4x4, destinado ao comando tático e reconhecimento da
coluna, quando em marcha.
Tactical Operational Command Vehicle
Light 4x4 vehicle employed for tactical command and reconnaissance on behalf of
the Tactical Command Centre while deploying.

CETAC / Módulos / Veículos | Modules / Vehicles
Veículo de Direção Estratégica – VDIE
Furgão destinado a proporcionar um espaço adequado e um ambiente reservado à
direção e tomada de decisão estratégica. Com capacidade para acomodar até quatro
elementos de direção, possibilita a escuta e transmissão de radiocomunicações de
emergência e o acompanhamento dos meios de comunicação social.
Strategic Direction Vehicle
Van type vehicle built to provide the suitable environment for the strategic planning
and decision making. Capable of hosting up to four top decision takers, it is fitted to
monitor emergency radio communications and media broadcast.

_5

CETAC / Módulos / Veículos | Modules / Vehicles
Veículo de Recursos Tecnológicos de Emergência – VRTE
Furgão equipado com os recursos tecnológicos necessários à rápida implementação
de redes de dados e telefónicas. Dividido em duas áreas distintas – área técnica e
área de carga – permite disponibilizar e operacionalizar as infraestruturas de rede
e os equipamentos necessários a cada um dos postos de trabalho estabelecidos nas
tendas que compõem o CETAC. Inclui um posto de trabalho destinado à gestão e
monitorização das redes.
Emergency Technical Resources Vehicle
It is van type vehicle (full size van) operating as an IT server room for data and phone
networks. It provides the network connections required to facilitate external and
internal access to data and voice. With a loading area built-in, it transports the
equipment needed to establish the working posts in the tents comprising the
Tactical Command Centre – switch´s, PC´s, TV´s, phones, network cabling, wireless
access points and peripherals. It also includes a working post for network management and monitoring.

CETAC / Módulos / Veículos | Modules / Vehicles
Veículo de Apoio Logístico – VEALO
Camião pesado com contentor e plataforma elevatória, equipado com geradores,
porta-paletes elétrico e diverso equipamento logístico e de suporte à montagem,
operação e manutenção do CETAC. Entre outros destaca-se o transporte de 9 tendas
insufláveis, 4 balões de iluminação, motobomba, sanitário químico, chuveiros de
campanha, cadeiras, mesas, ferramentas, dispositivos de sinalização para aeronaves,
rações de combate e água engarrafada.
Logistic Support Vehicle
Container truck fit with a load/unload platform. The vehicle is intended to transport essential assets for the CETAC set up and support. As major assets the vehicle
transports a forklift, 9 inflatable tents, power generators, chemical toilets, field
showers and other logistic and support equipment such as balloon light towers,
water pump, tables, chairs, field tools and air traffic and controlling signalling
devices. Ready-to-eat meals and bottled water are also included in the vehicle load.
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CETAC / Módulos / Veículos | Modules / Vehicles
Veículo de Comando, Controlo e Comunicações – VC3
Principal veículo a integrar o CETAC. Trata-se de um camião de grandes dimensões,
tipo longo curso, constituído por trator e por contentor otimizado com painéis
laterais hidráulicos extensíveis.
Atendendo às capacidades de que dispõe, nomeadamente tecnologias e Sistemas de
Informação e Comunicações (TIC) de última geração, este veículo poderá constituir-se
por si só como um posto de comando avançado ou assumir estas funções enquanto
integrado no CETAC.
Destinado a facilitar ao comandante e ao seu estado-maior as condições de habitabilidade e trabalho adequadas, integra equipamentos e meios na área das TIC que
proporcionam os sistemas de voz, dados e vídeo essenciais ao exercício do Comando,
Controlo e Comunicações (C3) das operações.
Funcionalmente compartimentado subdivide-se em 4 áreas:
• Sala de Situação: Reservada ao comando, planeamento e condução das operações, proporciona ao comandante das operações de socorro, e ao seu estado-maior, as
condições para a monitorização da situação e para a tomada de decisão operacional;
• Sala de Comunicações e Elementos de Ligação: Proporciona dois postos de
trabalho para operadores de comunicações e seis postos de trabalho para os oficiais
de ligação das entidades relevantes em cooperação;
• Área Técnica e de Apoio: Aloja armário técnico para servidores de gestão das
redes de comunicações e informática e quadros de distribuição de energia;
• Área de Apoio e Descanso: Constituída por copa equipada com frigorífico, microondas e máquina de café, por W.C e por área destinada a proporcionar aos elementos
de direção e comando um local reservado para descanso.

CETAC / Módulos / Veículos | Modules / Vehicles
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CETAC / Módulos / Veículos | Modules / Vehicles

CETAC / Módulos / Veículos | Modules / Vehicles
Command, Control and Communications Vehicle
This vehicle is the main asset integrating the CETAC. This is a heavy duty truck with
cab chassis which has been assembled with a container strategically designed with
two slide-outs at the rear section.
Due to the extent of is capabilities, namely the availability of state of the art technology, it can operate as a standalone command post or perform this some function
while integrating the CETAC. It provides the commander-in-chief and his staff with
the right working conditions. By integrating fairly the same technical capabilities as
the static headquarters it facilitates the communication and information systems
– voice, data and video – fundamental to put in effect the operations Command,
Control and Communications (C3).
It is functionally organized in four separate sections:
• Situation Room: Dedicated to the command and forward planning and monitoring
of the operations. With seating for seven at a conference table, and folding bench
seat for another ten, provides the right working environment for the operational
decision process.
• Communications and Liaison Officers Room: Includes 2 working posts for
communication operators, fully equipped with radio emergency communications
and 6 working posts for liaison officers from de relevant stakeholders.
• Technical Area: Consisting of rack mounted servers, routers and switches for voice,
data and video access and distribution as well as electrical management boards.
• Welfare Area: Includes a fully plumbed galley equipped with a refrigerator,
a microwave and a coffee maker, a W.C. and a VIP resting area.
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CETAC / Módulos / Veículos | Modules / Vehicles
Veículo de Apoio Técnico – VAPT
Veículo destinado a assegurar a capacidade imediata de comunicações de
emergência, de energia e de iluminação durante a fase de montagem do
posto de comando. Dispõe de equipamento de comunicações por satélite e
de sistemas de radiocomunicações, incluindo repetidores rádio móveis e portáteis para reposição de infraestruturas afetadas ou aumento de cobertura
rádio no local. Reboca um grupo-gerador de 13 KVA com torre de iluminação.
Technical Support Vehicle
Vehicle aimed to provide an immediate capability for emergency telecommunications, power and light before and during the command post set up phase.
It is equipped with mobile satellite communications and several radio communication systems, including mobile and portable repeaters and gateways
for backup or replacement of damaged network infrastructure. It tows a 13
KVA power generator with illumination tower embedded.

CETAC / Módulos / Veículos | Modules / Vehicles
Veículo de Reconhecimento e Ligação – VREL
Veículo destinado ao comando, reconhecimento, suporte e ligação no âmbito
das ações logísticas preparatórias à instalação e à manutenção e funcionamento do posto de comando. Durante a deslocação do centro tático, encerra
a coluna motorizada mantendo a coordenação com o Veículo de Comando
Operacional Tático na testa da coluna.
Liaison and Reconnaissance Vehicle
Vehicle assigned with logistic command functions, performing reconnaissance
and liaising with stakeholders, assuring simultaneously the centre support
action towards the installation, operation and sustainment of the command
centre.
When deploying, this vehicle takes position at the end of the moving column,
while assuring permanent coordination with the Tactical Operational
Command Vehicle leading the centre progress.
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CETAC / Módulos / Tendas | Modules / Tents
Tendas
Com uma área útil de 42 m2, cada tenda insuflável, pesando 180 Kg, poderá ser
operacionalizada em cerca de 10 minutos por uma equipa de 6 elementos.
Estes equipamentos constituem-se como um posto de comando modular,
destacando-se a elevada mobilidade, a rápida operacionalização, a flexibilidade
de configuração e capacidade de expansão.
Destinam-se a acomodar, de forma isolada ou integrada, entre outras, as seguintes
células orgânicas e áreas de apoio:
• Planeamento e Operações;
• Logística e Finanças;
• Análise de Risco e Avaliação de Danos;
• Informação de Emergência e Media;
• Apoio Técnico Operacional;
• Resposta Operacional;
• Resposta Técnica;
• Sala de Briefings;
• Área de refeições e descanso.

CETAC / Módulos / Tendas | Modules / Tents
Tents
Each inflatable tent, has a useful area of 42sq meters, weights 180 Kg and can be
set-up in roughly 10 min by a team of 6 men.
These assets form a modular command post capability. Being highly mobile, rapidly
deployable, forming an extensive tent system, can be configured to meet multiple
applications.
As a standard configuration it can host the following command post organic cells
and supporting areas:
• Operations and Planning;
• Finance and Logistics;
• Risk Analysis and Risk Assessment;
• Emergency Information Management and Media Liaison;
• Operational Technical Support;
• Operational Response;
• Technical Response
• Briefing Room;
• Welfare – Meals and Lounge Area.
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CETAC / Tecnologia de Informação e Comunicações
Tecnologia de Informação e Comunicações (TIC)
Integrando uma forte componente tecnológica, o CETAC inclui as seguintes
capacidades na área das tecnologias de informação e comunicações:
• Possibilidade de estender a todo o centro de comando redes sem fios estruturadas
de voz e dados;
• Disponibilidade de servidores informáticos para gestão de domínio local e partilha
de ficheiros e equipamentos periféricos;
• Acesso a ambiente de intranet para gestão e partilha de informação;
• Acesso partilhado a aplicações de gestão operacional;
• Gestão de segurança, administração e controlos de acesso de rede;
• Disponibilidade de servidores de comunicações telefónicas em voz sobre IP (VoIP)
com recurso a terminais fixos e portáteis;
• Acesso às redes de voz e dados externas, compreendendo servidores de integração
e gestão da largura de banda disponibilizada pelos diferentes operadores. Inclui
acesso às redes móveis terrestres (GSM/GPRS/3G), a rede satélite (INMARSAT BGAN)
e às redes fixas (analógica/RDIS/ADSL);
• Integração com a rede de dados privada em uso nas instalações fixas (Rede
Nacional de Segurança Interna – RNSI), possibilitando o acesso às aplicações de
gestão operacional, a correio eletrónico, à internet e a videoconferência;
• Acesso a redes rádio;
_Rede Rádio TETRA (SIRESP – Sistema Integrado de Redes de 				
Emergência e Segurança de Portugal)
_Serviço Rádio Móvel Terrestre (REPC – Rede Estratégica de Proteção 		
Civil e ROB – Rede Operacional de Bombeiros)
_Serviço Rádio Móvel Aeronáutico
_Gateway analógico/digital para integração de redes
• Câmara de videovigilância;
• Estação meteorológica sem fios;
• Receção e distribuição de sinal de TV satélite e TDT.

CETAC / Information and Communications Technology
Information and Communications Technology (ICT)
Based on a strong technological component, the CETAC integrates communication
links (line and wireless signals), computers and necessary software, storage and
audio-visual systems, which enable users to create, share, store, transmit and
manage information.
The following is a brief description of the main systems made available to users:
• Wireless structured network for data and voice available to all users;
• Local domain management servers for files and peripherals sharing;
• Access to intranet for relevant information and knowledge management;
• Centralized sharing of operational management tools and software;
• Domain controller servers;
• Voice over IP (VoIP) phone communications;
• Access to voice and data external networks, including terrestrial mobile phone
and data networks (GSM/GPRS/3G), satellite networks (Inmarsat BGAN) and phone
and data land-lines (Analogue/RDIS/ADSL);
• Reach back to parent headquarters private (governmental) data network, assuring continuous access to operational management software and databases, e-mail,
internet and videoconference with stakeholders;
• Full access to emergency radio communications;
• Video surveillance camera;
• Reception and distribution throughout the centre of up to eight satellite TV channels.
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CETAC / Utilização Operacional | Operational employment
Utilização operacional / Operational employment
Operações e grandes eventos / Operations and large-scale events
Operação Fátima – 2009, 2010, 2011 (Fátima)
Operation Fátima – 2009, 2010, 2011 (Fátima)
Visita do Papa Bento XVI – 2010 (Fátima)
Pope Benedict XVI visit – 2010 (Fátima)
Red Bull Air Race – 2009, 2010 (Porto)
Red Bull Air Race – 2009, 2010 (Porto)
Aniversário da Força Aérea Portuguesa – 2009 (Sintra)
Anniversary of the Portuguese Air Force – 2009 (Sintra)
Cimeira NATO – 2010 (Lisboa)
NATO Summit – 2010 (Lisbon)
Exercícios / Exercises
• PT-QUAKE – 2009 (Sintra)
• SISMICAEX 2010 (Castelo Branco)
• SISMAR 2010 (Faro)

