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Sismos / Estruturas  Sismos / Estruturas  Sismos / Estruturas  Sismos / Estruturas  

Organização – Operações de Socorro
Conhecimentos:
Estruturas
Resistência de materiais
Materiais de construção



Fogos / FlorestasFogos / FlorestasFogos / FlorestasFogos / Florestas

Organização - Operações de Socorro
Conhecimentos:
Espécies Florestais
Solos
Clima



Acidentes /Química / AmbienteAcidentes /Química / AmbienteAcidentes /Química / AmbienteAcidentes /Química / Ambiente

Organização - Operações de Socorro

Conhecimentos:
Estruturas
Resistência de materiais
Química
Mecânica



Cheias / HidráulicaCheias / HidráulicaCheias / HidráulicaCheias / Hidráulica

Organização - Operações de Socorro
Conhecimentos:
Hidráulica
Estruturas
Materiais de construção



Gestão de informação / Electrotecnia e Informática  Gestão de informação / Electrotecnia e Informática  Gestão de informação / Electrotecnia e Informática  Gestão de informação / Electrotecnia e Informática  

Organização - Operações de Socorro

Conhecimentos:
Electrónica
Informática
Novas Tecnologias
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Organização - Operações de Socorro
Envolvimento das Engenharias Envolvimento das Engenharias Envolvimento das Engenharias Envolvimento das Engenharias 

A "Engenharia do Socorro" é a actividade que é exercida 

sobre um "sistema em colapso" que visa em primeiro lugar 

salvaguardar a vida humana, mas também preservar os 

bens patrimoniais.

Más decisões técnicas, de engenharia, tomadas no 

momento da acção, em situações de catástrofe,  podem 

comprometer os salvamentos ou hipotecar de forma 

irreversível os sistemas em falha.



Capacidade de Resposta

O tempo é o factor crítico de sucesso em Operações de Socorro

TempoTempoTempoTempo

Tempo
(minutos)
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Tempos de resposta recomendados  Tempos de resposta recomendados  Tempos de resposta recomendados  Tempos de resposta recomendados  

Recepção do pedido 
de socorro e enviar 
ordem  de missão

Meios em marcha 
para o objectivo 

Tempo máximo de 
chegada ao objectivo 
em ambiente urbano 

Tempo máximo de 
chegada ao objectivo 
em ambiente rural 



Capacidade de Resposta
Planeamento  Planeamento  “ Os planos operacionais devem ser simples, claros e  precisos 

para serem compreendidos. 

Formação Formação “Em operações, não há tempo para ler manuais…quem não sabe 
chumba mesmo…”

Enquadramento Enquadramento “. Durante as  operações de socorro, as pessoas têm que se 
sentir  lideradas. Não basta nomear o chefe

Treino Treino “Os simulacros devem ser feitos para ajustar e mecanizar procedimentos 
e não para dar nas vistas … O debate final  e as conclusões são da maior    
importância. 

O êxito do salvamento da Mina de São José, no Chile  deve-se a uma excelente Operação de 

Engenharia, aliada a uma exemplar postura de segurança por parte da equipa de mineiros, 

resultante de um plano de segurança treinado, da formação recebida e muito especialmente 

do enquadramento do grupo, onde a liderança e o saber do chefe da equipa foi determinante 

para manter o disciplina e a autoconfiança do grupo até à chagada dos meios de socorro.



SOCORRO E 
SALVAMENTO

Capacidade de Resposta
Bombeiros

6   Corpos de Bombeiros  Sapadores
21   Corpos de Bombeiros Municipais

436   Corpos de Bombeiros Voluntários
9    Corpos de Bombeiros Privativos

MeiosMeiosMeiosMeios

28.708   Bombeiros no Quadro Activo
1.136   Quadros  de  Comando

Fonte : ANPC

GIPS ( Grupo de Intervenção, de Protecção e 
Socorro)– GNR 

Mais de 700 elementos

FEB – ( Força Especial de Bombeiros) - ANPC

Mais de 250 elementos



SOCORRO E 
SALVAMENTO

Capacidade de Resposta

Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas

Controlo de Matérias Perigosa

Resgate de Montanha

Resgate Subaquático
(HTec)

Valências EspeciaisValências EspeciaisValências EspeciaisValências Especiais



Organização e Capacidade de Resposta
A Engenharia e a EmergênciaA Engenharia e a EmergênciaA Engenharia e a EmergênciaA Engenharia e a Emergência

-Estimativa de recursos humanos para comando e chefias  dos CBs:  2.700 
( considerando uma média de 3 elementos de comando e 3 chefes por Corpo de 
Bombeiros).

-Percentagem actual de engenheiros:? (em 2004 era na ordem do 1%)

-Pela doutrina francesa ( nossa doutrina de referência na organização inicial dos 
bombeiros em Portugal ) após a grande reforma da década de 80, a percentagem  
recomendada em diplomados  (universitários) nas engenharias é na ordem dos 70% 
(entre 50% a 80%, de acordo com o escalão hierárquico).



Informação Complementar

Um exemplo de regulamentação 
de carreiras e formação já foi 
implementado em Portugal…, no 
território de Macau, nos anos 90.

Um exemplo de regulamentação 
de carreiras e formação já foi 
implementado em Portugal…, no 
território de Macau, nos anos 90.

A Engenharia e a EmergênciaA Engenharia e a EmergênciaA Engenharia e a EmergênciaA Engenharia e a Emergência

Plano  para o 1º Ano

Análise Matemática I

Análise Matemática II

Física I

Química I

Desenho I

Desenho II

Informática I

Informática II

Organização dos Serviços de Incêndio

Instrução Técnica

Actividades complementares

No final do curso de 4 anos, os 
alunos eram engenheiros, e 
ficavam aptos a iniciar a carreira 
de Oficial Bombeiro.

No final do curso de 4 anos, os 
alunos eram engenheiros, e 
ficavam aptos a iniciar a carreira 
de Oficial Bombeiro.



Conclusões
-A Organização e a Capacidade de Resposta é muito variável,

de acordo com o risco , o tempo, o planeamento, os meios e a

localização da Operação de Socorro daí a importância da

experiência e do domínio de conhecimentos técnicos

multidisciplinares.

- A Engenharia ocupa actualmente um lugar residual no

Planeamento, Comando e Controlo de Operações de Socorro,

havendo uma natural competência que lhe deve ser

reconhecida e atribuída.



Conclusões

Para uma melhor Organização e Capacidade de

Resposta do Sistema de Socorro, devem ser

regulamentadas as carreiras profissionais para dotar

os quadros de comando e chefia com as as nossas

competências técnicas.

… no futuro a Engenharia pode e deve vir a estar para

o Socorro e Salvamento como a Medicina está hoje

para a Emergência Médica.

Obrigado
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