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Introdução

Resultados

O objeto de estudo é a necessidade de organizar e planear a intervenção das equipas de bombeiros, através da criação
de mecanismos que auxiliem o responsável da operação na tomada de decisão da sua estratégia, de forma assertiva,
ponderada mas célere, com o intuito de minimizar o impacto dos riscos inerentes às intervenções estruturais.
Propõe-se alterar o paradigma implementado, quer no processo
de licenciamento dos projetos de segurança contra incêndios
quer na aprovação das medidas de Autoproteção dos edifícios,
em que as equipas responsáveis pela intervenção em socorro,
não têm acesso atempado a todo este conhecimento.

Nos questionários validados observou-se que, dos inquiridos
que responderam já ter sofrido acidentes na atividade de
bombeiros – 36,2% da população inquirida – os postos de
subchefes e os bombeiros de 1ª são os que mais se destacam,
representando 40,7% e 37,3%, respetivamente.
Relativamente aos acidentes presenciados, o seu valor
absoluto decresce, mas são novamente as mesmas
graduações que se distinguem, ao representarem 39,5%,
para os subchefes e 36,8% referentes aos bombeiros de 1ª.

Visa enquadrar a importância da informação numa ferramenta
capaz de auxiliar as equipas de primeira intervenção na resposta
às intervenções estruturais, com o objetivo, quer de facilitar a
capacidade de tomada de decisão do primeiro Comandante das
Operações de Socorro (COS), quer de contribuir, através do
conhecimento, para o aumento da segurança dos bombeiros.

Demonstrou-se a necessidade premente da criação de uma ferramenta documental que auxilie os chefes de equipa
na tomada de decisão, de modo a que o conhecimento atempado dos teatros de operações e, consequentemente,
dos riscos existentes, possa levar a uma intervenção com o máximo de segurança para os bombeiros.
O PII tem de conter um conjunto de informações de modo a responder às seguintes necessidades dos chefes de
equipa, nomeadamente: Perigos e riscos existentes; Área de atuação, acessibilidades, implantação da estrutura;
Medidas passivas do edifício; Medidas ativas do edifício.

Figura 1 - Processo de progressão da segurança

Considerando que as informações relevantes à criação da
ferramenta estão vertidas nas Medidas de Autoproteção
(MAP) de cada edifício, torna-se importante que seja
alterado o seu processo de aprovação e emissão de
pareceres, pelo que se propõe que, após a apreciação
pela ANPC, um dos exemplares entregues pelo requerente
seja enviado aos Serviços Municipais de Proteção Civil
(SMPC), sendo esta a entidade responsável pela sua
elaboração uniforme, de estrutura homogénea, para
uma consulta rápida e intuitiva, vinculando-os ao
processo.

Objetivos










Criar uma ferramenta, de nome Plano Inicial de Intervenção (PII), simples, intuitiva, de fácil consulta, operacionalmente
adequado à intervenção inicial exclusiva a equipas de bombeiros, de matriz uniformizada e
que reúna num só documento toda a informação que se encontra dispersa, quer nos Projetos
de Segurança contra incêndios, quer nas Medidas de Autoproteção dos edifícios;
Generalizar a sua elaboração a todos os edifícios que dispõem de projeto de segurança contra
incêndios, independentemente da sua categoria de risco;
Enquadrar a importância da informação no PII capaz de auxiliar as equipas de primeira
intervenção na resposta às intervenções estruturais;

Contribuir, através do conhecimento, para o aumento da segurança dos operacionais, da
população do edifício e da própria operação.

Assim, o PII visa conseguir a otimização da resposta em cada cenário previsto de intervenção estrutural e orientar, com
base nas indicações das MAP implementadas, a respetiva resposta operacional das equipas de primeira intervenção.

A ferramenta está estruturada de modo a fornecer a
informação ao chefe da 1ª equipa de forma sequencial
a seguinte informação:

Implementação
14 municípios do distrito de Beja;

Percurso - Acessibilidades aos meios de socorro | Grelha
de Alarme;

15 Corpos de Bombeiros (Beja, Odemira, Moura, Aljustrel, Alvito,
Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Almodôvar, Ourique, Serpa,
Barrancos, Castro Verde, Vidigueira e Vila Nova de Milfontes);

Ficha Técnica do estabelecimento - Caracterização do
espaço | Identificação do estabelecimento | Horário
de funcionamento | Efetivo;

Fase I do Sistema de Gestão de Operações (SGO).

Identificação dos Riscos - Localização das fontes de
energia | Riscos Internos e Externos;

Quadro 1 - Matriz de referência da evolução do SGO

Meios e Recursos - Equipamentos de 1ª e 2ª Intervenção;
Recursos do edifício | Localização de hidrantes;





Figura 3 - Mapa do distrito de Beja

População inquirida


Figura 2– Capa do Plano de Intervenção Inicial

190 bombeiros do distrito de Beja, com
os postos de Oficial-Bombeiro, Chefe,
Subchefe e Bombeiro de 1ª;
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SGO
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Metodologia










Caracterização dos bombeiros, a sua evolução história, quer em Portugal, quer em vários pontos do mundo, os riscos
da atividade e a forma como estão organizados estrutural e operacionalmente;
Analise do processo de decisão e a importância que têm variáveis como, a qualidade da informação, o planeamento,
a organização, a avaliação dos riscos e o reconhecimento, na capacidade de decisão do primeiro COS;
Enquadramento da Segurança Contra Incêndios em Edifícios relativamente à intervenção das equipas de bombeiros
nas operações de socorro em estruturas ;
Descrição de toda a metodologia de recolha de dados e elaboração dos questionários distribuídos à população em
estudo, análise e interpretação dos dados recolhidos a validar a necessidade de implementação da ferramenta de
suporte proposta;
Validação, elaboração e aplicação da ferramenta - Plano de Intervenção Inicial - em intervenções estruturais.
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Este processo desenvolve-se com base num exercício evolutivo que começa na fase I do SGO, podendo passar para
um nível de comando superior, face a um eventual cenário e tendo em vista minimizar os prejuízos e as perdas de
vida, melhorando a segurança dos utilizadores e das equipas de intervenção, com vista ao restabelecimento da
normalidade.

Área de Estudo





Figura 4 - Processo de elaboração do PII

Facilitar o reconhecimento e a tomada de decisão do primeiro Comandante das Operações
de Socorro (COS);



Gráfico 1 - Numero de acidentes sofridos e presenciados

Serviço Nacional de Bombeiros e Liga dos Bombeiros Portugueses (1995) – Bombeiros Portugueses - Seis seculos de história
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Plantas - Implantação | Prevenção | Segurança.

Figura 5 - Partes do Plano Inicial de Intervenção

Discussão
Constata-se que a população inquirida considera muito importante conhecer toda a informação relacionada quer com
o edifício em causa, quer com toda a área envolvente, sendo de extrema importância a existência de um documento
com toda a informação compilada e colocada à sua
Quadro 2 - Associação de variáveis do estudo
disposição, como ferramenta disponível de apoio à
VARIÁVEIS ASSOCIADAS
intervenção em estruturas.
Acidentes sofridos
em serviço
TESTE DO
QUIQUADRADO

(SPSS)

Existência da
ferramenta de
suporte de apoio à
decisão

Vs.

Vs.

Vínculo profissional
Reconhecimento do TO
- Perigos da atividade
- Riscos do trabalho
- Valorização da segurança
- Analise da Zona de Intervenção
- Quantidade de informação
disponível

Provou-se, através do cruzamento de variáveis em
estudo, a dependência da necessidade da criação
de uma ferramenta de apoio à decisão, com a
identificação dos perigos e riscos da atividade, com a
forma como os inquiridos valorizam a segurança, com
a complexidade na análise da Zona de Intervenção e
com a informação (ou a falta) à sua disposição, nas
intervenções estruturais.

Conclusão
A principal conclusão deste estudo é a forma consistente e essencial com que os bombeiros valorizam a
disponibilização de informação com vista à sua segurança no cabal cumprimento das missões que lhes são
confiadas, justificando assim a criação de uma ferramenta de suporte de apoio à decisão que sustente
todas as intervenções estruturais, logo a partir da sua fase inicial.
O PII abrange três diferentes temas: a localização do sinistro, o trajeto a seguir pelas equipas de socorro e a
envolvente do local de ocorrência. Acompanha o procedimento atual de emergência seguido pelos Corpos de
Bombeiros, estabelece os princípios funcionais e orientadores aplicados às intervenções estruturais e identifica
todas as informações e recursos do edifício, com vista a uma melhor definição da atuação do chefe da primeira
equipa de bombeiros nos Teatros de Operações.

