
Programa de Segurança da Comunidade Contra Incêndios Florestais 
Guião de vídeo, versão longa - O que há de novo em 2020? 
 
Quando a Califórnia enfrenta uma ameaça crescente de incêndios florestais, a PG&E procura expandir e 
alargar os seus esforços no sentido de diminuir os riscos dos incêndios florestais em toda a área de 
serviço. 
 
Se determinadas condições meteorológicas adversas ameaçarem uma parte do sistema elétrico, a PG&E 
pode ter necessidade de desligar a eletricidade no interesse da segurança pública. A esta situação dá-se 
o nome de Corte de Energia para Segurança do Público. 
 
O único propósito de um Corte de Energia para Segurança do Público, ou PSPS, é reduzir o risco de 
incêndios florestais catastróficos com condições meteorológicas adversas. 
 
Este ano, a PG&E procura reforçar e expandir os seus esforços no sentido de diminuir os riscos dos 
incêndios florestais e manter a segurança dos seus clientes e das comunidades.  
 
Continuamos a aprender com os eventos do passado e estamos a trabalhar no sentido de reduzir a 
dimensão destes eventos, encurtar a sua duração e torná-los mais compreensíveis para os nossos 
clientes. 
 
Um dos objetivos da PG&E para este ano consiste em reduzir o número de clientes afetados por cada 
potencial evento de PSPS em cerca de um terço em comparação com eventos de condições 
meteorológicas semelhantes do ano anterior. 
 
Para reduzir a dimensão dos eventos de PSPS, estamos a: 
 

• instalar comutadores e dispositivos de seccionamento quer para os nossos cabos de distribuição 
quer para os de transmissão que limitam a dimensão dos cortes; 

• desenvolver minirredes que recorrem a geradores temporários para manter as luzes acesas em 
comunidades onde é seguro fazê-lo; e 

• proceder ao enterramento específico dos nossos cabos elétricos. 
 
Estamos também a procurar reduzir para metade os tempos de restabelecimento em comparação com 
2019. 
 
O nosso objetivo para este ano é inspecionar o sistema para detetar danos e restabelecer a energia em 
98% dos clientes atingidos no prazo de 12 horas diurnas depois de ultrapassadas as condições 
meteorológicas adversas. 
 
As medidas que estamos a tomar para encurtar a duração dos eventos de PSPS incluem:  
 

• praticamente duplicar a nossa frota de helicópteros de uso exclusivo durante os eventos, que 
passará de 35 para 65;  

• utilizar dois aviões com câmaras de infravermelhos para podermos inspecionar os cabos de 
transmissão de noite; e 

• acrescentar mais equipas no terreno para acelerar a inspeção dos cabos. 



 
 
Estamos igualmente a disponibilizar informações e recursos mais abrangentes a clientes e comunidades 
antes, durante e após os eventos e a prestar mais assistência e apoio de modo a ajudar os clientes com 
necessidades médicas e de vida independente.  
 
Este aspeto inclui: 
  

• melhorar a tecnologia meteorológica para identificar o momento e a localização de condições 
meteorológicas adversas;  

• reforçar a capacidade do website de modo a garantir que os nossos clientes têm acesso a 
informação atualizada; 

• melhorar os alertas e as notificações aos clientes com janelas temporais relativas à possível 
ocorrência do corte e do restabelecimento da energia; 

• atualizar os Centros de Recursos da Comunidade; 
• melhorar a coordenação com as entidades locais e com os prestadores de serviços críticos; e 
• trabalhar com as organizações de base comunitária para apoiar os clientes com necessidades 

médicas. 
 
 
Desligar a energia pode evitar incêndios florestais, mas também é um fator de perturbação da vida das 
pessoas e pode apresentar alguns riscos, em particular para quem necessita de eletricidade para 
equipamentos médicos. 
 
É por esta razão que, este ano, estamos focados em reduzir os impactos nos nossos clientes, sem 
colocar em risco a segurança. Para saber mais sobre os recursos disponíveis para os nossos clientes que 
dependem da energia para necessidades médicas e de vida independente, visite 
pge.com/disabilityandaging. 
 
Para ficar a conhecer os mais recentes esforços da PG&E no domínio da segurança contra incêndios 
florestais e as formas como estamos a melhorar os Cortes de Energia para Segurança do Público, visite 
pge.com/wildfiresafety. 
 

 


