
ERRATA – Dissertação de Mestrado 
O Mecanismo Europeu de Proteção Civil e Portugal 

 

 
 

Nota: Não devem contar-se as linhas em branco e devem contar-se os títulos. 

PÁGINA LINHA ONDE SE LÊ DESVE-SE LER
Lista de 
Siglas e 
Abreviatur

ANEP ANEPC

16 2 E 15 constituí constitui

16 15

“o levantamento de dados 
constituí um primeiro 
passo para qualquer 
pesquisa cientifica e pode 
ser feito de duas formas: 
pesquisa documental (ou 
de fontes primárias) e 
pesquisa bibliográfica (ou 
de fontes secundárias...)”.

“o levantamento de dados 
constitui um primeiro passo 
para qualquer pesquisa 
científica e pode ser feito 
de duas formas: pesquisa 
documental (ou de fontes 
primárias) e pesquisa 
bibliográfica (ou de fontes 
secundárias...)” (Marconi, 

17 5 gestão de crises gestão civil de crises
18 4 institui instituiu
23 16 ás às
26 9 (    :4) (idem:4)
27 13 á à 
31 31 e conduziu conduzindo
32 16 concepção conceção
34 3 1991 2001

36 30
surgem a catástrofes dos 
refugiados

surgem as catástrofes dos 
refugiados

37 14
 o Conselho emitiu, quase 
que anualmente uma série 
de conclusões,

o Conselho emitiu, quase 
que anualmente, uma série 
de conclusões,

41 1 tem têm
41 2 próprio próprios
41 10 EU UE 
42 20 torna-los torná-los
43 12 cientifica científica 
43 13 enfase ênfase 

43 26

“que em Portugal ocorreu 
no início de dezembro de 
2019 na sede da 
Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção 

“que em Portugal ocorreu 
em julho 2019.”

46 27 Convenção-quadro Convenção-Quadro
49 3 restados restantes
52 8 fazes fases
56 5 ao que se seguiram seguidas de 
58 28 Eslovênia Eslovénia 
58 Nota Rodapé Polônia,  Eslovênia, Polónia,  Eslovénia, 
60 10 vitimas vítimas

60 13
e pesadas de combate a 
incêndios, aviões pesados 
de combate a incêndios

pesados de combate a 
incêndios bem como 
aviões pesados de 

61 18

o fato de ter sido a primeira 
vez que estes módulos 
foram ativados e o fato de 
ter sido um facilitador

o fato de ter sido a primeira 
vez que estes módulos 
foram ativados pelo 
Mecanismo e o fato deste 

65 1 e 5 critico crítico
67 17 auxilio auxílio
68 2 E 15 mobiliadas mobilizadas
68 31 critica crítica
69 3 e 6 critica crítica
76 10 vivido vívido
78 29 quando está em causa missões quando estão em causa missões 

79 3
afetação exclusiva de 
equipamentos afetos a 

afetação exclusiva de 
equipamentos a Módulos

79 11 e 20 15 anos 14 anos
80 4 15 anos 14 anos


