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“ Que se tenha o máximo de documentação - façam filmes – gravem 

testemunhos – porque há-de vir um dia em que algum idiota se vai erguer 

e dizer que isto nunca aconteceu!” 

 

General Dwight D. Eisenhower acerca do Holocausto 

 

 



 
 

 



 
 

Agradecimentos Especiais 

 

Não fazemos nada sozinhos, em todas as minhas concretizações e no 

cumprimento dos sonhos da vida, caminho e velejo acompanhada de muitos, que 

me impelem para a frente com uma lufada de ar fresco retemperadora e 

promotora da bolina dinâmica e intensa que gosto de manter para enfrentar a 

rota que desbravo todos os dias. 

Aos meus pais e ao meu irmão, seres únicos e ímpares, pelo apoio incondicional, 

pela inspiração constante, por desde sempre me permitirem acreditar que o 

importante é mesmo viver em pleno e com intensidade  

À minha família, que enfrenta as minhas ausências devolvendo carinho e 

compreensão. À Susana pela preciosa ajuda e motivação final, foi fundamental. 

À minha muito querida família de amigos da vida, eles sabem todos quem são… 

por partilharem a minha “Teoria dos Cinco Minutos”, pelo suporte incondicional, e 

por acreditarem, acho que até desmesuradamente nas minhas capacidades. 

Ao Professor José Ponte, pelo esforço, pela paciência, pela sábia orientação e 

espírito de ajuda demonstrados. 

Ao responsável por este Mestrado, o Professor Romero Bandeira, pelo entusiasmo 

contagiante, e ainda pelos sábios conselhos em todo este processo. 

Ao Professor José Carlos Martins, pela disponibilidade e palavras de incentivo. 

Às vítimas do voo Martinair MP495, particularmente a Ten Cor Hove, por 

desocultar um outro lado do desastre. 

A todos os informadores, instituições e colaborações neste trabalho, só convosco 

foi possível. 

A todos os colegas do “Mestrado MEDCAT”, com quem tive o privilégio de 

partilhar experiências, e momentos únicos que muito me ensinaram. 



 
 

 



 
 

RESUMO 

 

O conceito pluridisciplinar da “Catástrofe”, inscreve-se num contexto de 

complexidade e abrangência crescente na actualidade, desafiando 

constantemente a capacidade de resposta programada para a sua gestão. A 

Medicina de Catástrofe, enfrenta hoje constantes provocações tecnológicas aos 

seus conhecimentos firmados, induzidas e repercutidas no Homem. No entanto, 

há muito se compreendeu que a melhor maneira de responder a estes constantes 

desafios, passa pela análise dos casos catastróficos da história e dos seus erros. 

As “Catástrofes” na Aviação Civil, revestem-se de particularidades na acção, que 

exigem um conhecimento mais assertivo do seu contexto, assim, pretendi com 

esta dissertação que objectiva a obtenção ao Grau de Mestre em Medicina de 

Catástrofe a apresentar ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 

conhecer o contexto da “Catástrofe da Aviação Civil na Revisão dos Princípios da 

Medicina de Catástrofe Aplicados ao Acidente com o Voo MP495 no Aeroporto de 

Faro em 1992”. 

Face a esta finalidade, defini como objectivos: analisar a produção de relatórios e 

registos sobre esta situação, perspectivando o seu actual interesse; analisar a 

resposta da estrutura de Protecção Civil ao desastre em 1992; perspectivar a 

actual resposta do socorro a estas situações considerando a implantação 

geográfica do Aeroporto. Usei como metodologia o Estudo de Caso segundo Pope 

e Mays (2005), numa abordagem qualitativa, descritiva e interpretativa, com o 

complemento da vertente histórica triangulada com a teoria crítica, no sentido de 

descrever e esclarecer o fenómeno, com o propósito de iluminar a intervenção 

futura. Na recolha de informações socorri-me da análise documental, e do 



 
 

trabalho de campo suportado na entrevista não estruturada, na observação 

simples e participante, com o recurso às notas de campo. A selecção de 

informantes privilegiados condicionou a amostragem para o melhor 

esclarecimento do caso. 

Os resultados obtidos, permitiram para além da verificação dos registos 

produzidos e das circunstâncias deste desastre, criar uma descrição cronológica 

da resposta ao socorro no local e no hospital, considerando o Plano de 

Emergência do Aeroporto da altura e os conceitos da Medicina de Catástrofe. 

Deste contexto de 1992 emergiu a percepção: de uma intervenção amadora no 

local do desastre; da necessidade de formação específica e treino para a 

intervenção assertiva na pluridiscilinaridade deste domínio; que a Triagem à porta 

do SU permitiu a organização da eficácia da resposta hospitalar. 

A análise do actual Planeamento de Emergência perspectivando futuras 

intervenções em “Catástrofes” da Aviação Civil em Faro, mostra uma preparação 

mais estruturada e coordenada por parte das entidades de resposta da Protecção 

Civil, mas ainda enferma de conhecimentos específicos desta área que garantam 

a máxima eficácia na intervenção, nomeadamente, no domínio teórico de 

aspectos de planeamento e treino, na dotação de recursos e equipamentos 

especiais para a resposta à implantação geográfica crítica e difícil, no défice de 

cultura de segurança por ausência de treino em cenários difíceis, no 

desconhecimento da necessidade de planeamento ainda mais diferenciado de 

resposta aos “Implicados” destas situações catastróficas. 

Como resultado deste estudo, apresento várias conclusões e sugestões, mas 

saliento a importância de reformular o modelo pedagógico de planeamento, 

formação e treino do socorro aos aeroportos, para moldes que favoreçam o 

envolvimento e as aprendizagens efectivas dos operacionais a envolver. 



 
 

Palavras Chave: Acidentes da Aviação Civil, Planeamento de Emergência, 

Operações de Socorro, Gestão das Catástrofes, Protecção Civil de Emergência, 

Aeroporto de Faro. 



 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The multidisciplinary concept of “Catastrophe” falls within a context of 

complexity and growing coverage at the present time, constantly questioning the 

capacity of response programmed for its management Catastrophe Medicine, 

currently faces constant technological provocations to its firmed, induced and 

passed knowledge. Nevertheless, it has been long understood that the best way 

to face these constant challenges is to analyze the history of catastrophic events 

and its errors. 

The main feature of “Catastrophes” in civil aviation is action which requires a 

more assertive knowledge of its context. The main objective of this thesis being 

on the one hand the obtainment of the Master Degree in Catastrophe Medicine to 

submit to Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, is, on the other hand, to 

know the context of the "Catastrophe Civil Aviation Review of Principles of 

Catastrophe Medicine Applied to the Flight 495 Accident at Faro´s Airport in 

1992." 

Given this purpose I set as main goals to: analyze the production of reports and 

records about the event, keeping in mind its current interest; analyze the civil 

protection´s response in the disaster of 1992; outline the current response 

regarding these situations keeping in mind the location of Faro´s airport.  The 

used methodology was the Case Study by Pope and Mays (2005), in a qualitative, 

descriptive and interpretive approach giving close attention to the historical 

aspects triangulated with a critical theory, to describe and explain the 

phenomenon, in order to illuminate a future intervention. To collect information I 

used documented analysis and field work supported by unstructured interviews, 



 
 

simple and participant observation using field notes. Selecting informants 

conditioned sampling in order to better understand the case. 

The obtained results, allowed, not only the verification of produced records and 

disaster´s circumstances but also the creation of chronological reports of both 

local and hospital´s response, keeping in mind the Emergency plan of Faro´s 

airport at the time and the catastrophe medical concepts. From this 1992´s 

situation emerged the perception: an amateur intervention, the need to have 

specific training in order to have an assertive response in this kind of situation 

and the triage outside the E.R. allowed efficient response from the hospital. 

The analysis of current Emergency Planning looking ahead to future interventions 

in “Catastrophe” concerning Civil Aviation in Faro, shows a more structured and 

coordinated response by Civil Protection, but still lacks specific knowledge in this 

area of expertise to ensure an effective intervention, mainly in the theoretical 

aspects of planning and training, the allocation of resources and specific 

equipment to respond to critical and difficult geographical location, the lack of 

safety know-how due to the lack of training in difficult scenarios and by the 

ignorance in the need to plan an even more specific response to these 

catastrophic situations. 

As a result of this study, I here bring forward several conclusions and suggestions 

stressing the importance of a change in the pedagogical method of planning, 

teaching and training of emergency in airports in order to favor learning and 

involvement of all people involved.  

Key Words: Accidents in Civil Aviation, Emergency planning, Emergency 

operations Catastrophe management, Emergency Civil protection, Faro´s airport. 



 
 

RESUMÉ 

 

Le concept pluridisciplinaire de “catastrophe”, s´inscrit dans un contexte de 

complexité croissante dans la actualité, desafiant constamment la capacité de 

réponse programmée pour sa gestion. La Médecine de Catastrophe, se confronte 

aujourd’hui a de constante provocations technologiques á sa connaissance, 

induite et qui se répercute sur l’homme. Cependant, depuis longtemps on a 

compris que la meilleur manière de répondre a ces constants défaits, passe par 

l’analyse des cas catastrophiques de l’histoire e de ses erreurs. 

Les catastrophes dans l’aviation civile, de particularité dans l’action, qui exige 

une connaissance plus assidue de son contexte, ainsi, je prétends avec cette 

dissertation qui a pour but l’obtention de la Maitrise en Médecine de Catastrophe 

a présenter au Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, connaitre le 

contexte de “La Catastrophe de l’Aviation Civile: Dans la Révision des Principes de 

Médecine de Catastrophe Appliquées á l’ Accident du Vol MP495 a l’ Aéroport de 

Faro en 1992”. 

Face á cette finalité, j’ai défini comme objectifs: analyser la production de 

rapports et de registres sur cette situation, afin de montrer son actuel intérêt; 

analyser la réponse de la structure de protection civile au désastre de 1992; en 

vue de prévoir l’actuelle réponse du secours a ces situations considérant la 

situation géographique de l’aéroport. J’ai utilisée comme méthodologie l’Étude de 

Cas selon Pope et Mays (2005), dans une approche qualitative, descriptive et 

interprétative, complétant avec la vertent historique triangulées avec la théorie 

critique, dans le but de décrire et de clarifier le phénomène, dans le but d’éclairés 

la future intervention. Dans la recueille d’information, je me suis aidée de 



 
 

l’analyse documentale, e du terrain appuie sur l’interview non structurée, sur 

l’observation simple et participante, avec la ressource des notes. La sélection 

d’informateurs privilégiés a conditionné l’échantillon pour une meilleure 

explication du cas. 

Les résultats obtenues, ont permis en plus de la vérification des registres 

produits e des circonstances de ce désastre, créer une description chronologique 

de la réponse au secours sur le propre local et á l’hôpital, considérant le Plan 

d’Urgence de l’Aéroport  et les concepts de la Médecine de Catastrophe. De ce 

contexte de 1992 est née la perception: d’une intervention amateur dans le local 

du désastre; de la nécessité de formation spécifique e de la formation pour une 

intervention dans la pluridisciplinarité dans ce domaine; que le Triage a la porte 

du service d’urgence a permis l’organisation de la efficacité de la réponse du 

milieu hospitalier. 

L’analyse de l’actuelle Planification de l’Urgence perspectives de futures 

interventions en Catastrophe de l’Aviation Civil á Faro, montre une préparation 

plus structurée e coordonnée par les entités de réponses de la Protection Civil, 

mais encore en manque de connaissance spécifique de ce thème qui permettent 

le maximum d efficacité dans l’intervention, surtout dans le domaine théorique 

en relation a la planification et a la formation, dans les ressources et équipement 

spéciale pour la réponse a l’implantation géographique critique et difficile, dans 

le déficit de culture de sécurité par l’absence de formation des scénario difficiles, 

dans le manque de connaissance sur la nécessité de planification primordial 

surtout aux “Impliquées” de ces situations catastrophiques. 

Comme résultat de cette étude, je présente de nombreuses conclusions e 

suggestions, mais je souligne l’importance de reformuler le modèle pédagogique 

de planification, formation et entrainement des secours aux aéroports, par des 



 
 

systèmes qui favorisent la participation et les apprentissages effectifs des 

éléments impliqués. 

 

Mots clés: Accidents d’Aviation Civil, Planification de l’Urgence, Opération de 

Secours, Gestion des Catastrophes, Protection Civile d’Urgence, Aéroport de Faro. 
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

 

A minha experiência no trabalho hospitalar e pré hospitalar conduziram-me à 

percepção da inevitabilidade de podermos estar sujeitos à intervenção em 

cenários complexos com um número elevado de vítimas, a um percurso crescente 

de busca de conhecimentos para esta intervenção e paralelamente a reflexões e 

perguntas sucessivas sobre as estratégias e variáveis para responder cabalmente 

a este desafio. Estes eventos, que testam o limite da capacidade de coordenação 

e resposta do sistema de emergência, são frequentemente descritos como 

“Catástrofes”. 

A - DEFINIÇÃO DO QUE É UMA CATÁSTROFE 

O termo “Catástrofe” foi evoluindo ao longo do tempo, adquirindo contornos 

diversos, que se tornam cada vez mais abrangentes em resposta à actual 

globalização do mundo. O vocábulo partilha na literatura de uma multiplicidade 

de definições nem sempre consensuais na hora de explicar um conceito comum. 

Importa assim definir o seu conceito no contexto deste trabalho. 

O uso quotidiano da palavra, refere-se a acontecimentos trágicos produzidos 

pela natureza ou pela acção humana, que perturbam o equilíbrio vital de uma 

parte do mundo, de um país, ou de uma comunidade, que pressupõe uma 

imediata intervenção de auxílio.  

Histórica e etimologicamente “Catástrofe” é sinónimo de destruição, morte, 

infortúnio, infelicidade, má sorte, tragédia, e desastre (Bandeira, 2008). A noção 
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de “Catástrofe”, inclui fenómenos diversos (inundações, terramotos, acidentes de 

avião, de comboio, erupções vulcânicas, incêndios etc.) explicados por diferentes 

definições semânticas, têm relevo os termos, acidente, catástrofe, calamidade, 

cataclismo, desastre, flagelo ou sinistro (Noto, Huguenard e Larcan, 1994). Estes 

autores, concluem no entanto, que o termo correcto é “Catástrofe”, associam–lhe 

a noção de inabitual, de simultaneidade e de colectivo.  

Podem associar-se à “Catástrofe” múltiplas definições ou utilizar termos 

comparáveis (Noto, Huguenard e Larcan, 1994; Bandeira, 2008), mas há uma 

noção fundamental a ser retida. As “Catástrofes” são eventos nefastos 

desestruturantes da ordem normal das coisas, em que “existe sempre, nos 

primeiros momentos uma desadequação entre os meios humanos e materiais de 

socorro e as necessidades que apresentam, quaisquer que sejam as 

circunstâncias e as consequências humanas” (Bandeira, 2008, p.47). 

Alguns autores, insistem em chamar a atenção para diferenças semânticas entre 

termos. Por exemplo “desastre” e “C“C“C“Catástrofe”atástrofe”atástrofe”atástrofe”, partilham a mesma essência de 

negatividade, mas diferem objectivamente entre si na magnitude quantitativa e 

qualitativa. Se o primeiro se refere a eventos limitados no tempo, espaço, pessoas 

envolvidas e efeitos, já o segundo menciona ocorrências que envolvem tempo, 

espaço, pessoas e efeitos tão destrutivos, que são á partida inimagináveis 

exigindo a intervenção de recursos extraordinários (Santos, 2008). 

Esta diferenciação encontra algum paralelismo na legislação nacional, a actual Lei 

de Bases da Protecção Civil, lei nº 27/2006 de 3 de Julho no 3º artigo, define dois 

termos neste âmbito, “Acidente Grave” e “Catástrofe”: 

“I – Acidente Grave – um acontecimento inusitado com efeitos relativamente 
limitados no tempo e no espaço susceptível de atingir as pessoas ou outros 
seres vivos, os bens ou o ambiente. 
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II – Catástrofe – é o acidente grave ou a série de acidentes graves 
susceptíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente 
vítimas, afectando intensamente as condições de vida e o tecido 
socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional”. 

A distinção de magnitude no conceito comum da “Catástrofe”, aparece também 

quando Chevalier e Noto (1987, citados por Bandeira, 1995), evidenciam a noção 

de “Acidente Catastrófico de Efeito Limitado” (ACEL), este conceito, torna-se útil 

para definir situações em que o acidente, com a sua área de influência é limitado 

no tempo (algumas horas), no espaço (confinado ao local em que se desencadeou 

ou nas proximidades), e desprovido em princípio de risco evolutivo, podendo ser 

resolvido na maioria das vezes com os recursos previamente existentes, são 

exemplos os acidentes de avião, de comboio, os atentados, ou outros similares. 

A vulnerabilidade do local onde o fenómeno se produz, determina também a 

definição e o impacto de um acontecimento catastrófico. As piores consequências 

são sentidas nas regiões, mais exploradas demograficamente, mais pobres e com 

menos recursos (Heide, 1989; Leiva, 2005; Rodriguez, Benito e Peiro, 2003; 

Lettieri, 2006; Weiseath 2006, citado por Vaz Serra, 2007). 

Segundo Silva (2009), que cita o perito desta área, Professor Doutor Romero 

Bandeira, a classificação mais actual e que melhor se adequa à realidade nacional, 

distingue 4 situações: 

• Acidente Catastrófico de Efeito Limitado (ACEL); 

• Acidente Catastrófico de Efeito Major (ACEM); 

• Catástrofe; 

• Mega-Catástrofe. 

O perito confirma a definição de ACEL atrás citada, dando como exemplo, o 

acidente ocorrido em Novembro de 2007 na A23, que envolveu um veículo ligeiro 
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e um autocarro que transportava 38 alunos da Universidade Sénior de Castelo 

Branco, que teve como resultado 17 mortos e 23 feridos. 

Quanto ao ACEM, é descrito como um acidente de abrangência alargada, quer em 

termos de implicados, quer no seu impacto social e político. Admite um número 

de vítimas compreendido entre 100 a 1000. É citado o exemplo do atentado de 

Madrid na estação de Atocha a 11 de Março de 2004, com cerca de 200 mortos e 

milhares de feridos. 

Relativamente ao vocábulo “Catástrofe”, o perito realça a sua maior abrangência 

em termos de território atingido, com implicações graves na rede de distribuição 

de água, electricidade, gás e saneamento, definida como “Catástrofe” “clássica”, 

resulta em mais de 1000 vítimas. 

A Mega- Catástrofe, na opinião do Professor Doutor Romero Bandeira, 

corresponde a um evento de âmbito alargado geograficamente, com um número 

de vítimas que excede sempre as 3000, caracteriza-se por uma destruição 

massiva numa ampla região territorial. O exemplo referido é o Tsunami de 26 de 

Dezembro de 2004 no Sudoeste Asiático, que vitimou 230.000 pessoas. 

As diferenças semânticas, terminológicas, de definição por características físicas, 

números de vítimas ou proporção de destruição tantas vezes utilizadas, têm 

pouca importância no conceito geral da “C“C“C“Catástrofe”atástrofe”atástrofe”atástrofe”. O uso duso duso duso doooo    termotermotermotermo    no contexto no contexto no contexto no contexto 

dedededeste trabalhoste trabalhoste trabalhoste trabalho, terá como referência o conceito definido que caracteriza 

acontecimentos acontecimentos acontecimentos acontecimentos súbitosúbitosúbitosúbitossss, com , com , com , com perda de vidas humanas, perda de vidas humanas, perda de vidas humanas, perda de vidas humanas, elevado volume de elevado volume de elevado volume de elevado volume de 

feridosferidosferidosferidos,,,,    gerageragerageradordordordoreeees des des des de    uma grave desorganização e uma grave desorganização e uma grave desorganização e uma grave desorganização e caos, caos, caos, caos, que que que que é é é é preciso contrariar preciso contrariar preciso contrariar preciso contrariar 

com uma organização operativa pluridisciplinar para reduzir os com uma organização operativa pluridisciplinar para reduzir os com uma organização operativa pluridisciplinar para reduzir os com uma organização operativa pluridisciplinar para reduzir os efeitos e efeitos e efeitos e efeitos e 

minimizarminimizarminimizarminimizar    as consequênciasas consequênciasas consequênciasas consequências    (Leiva, 2005). 
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Diariamente nos Media, observamos a descrição de eventos catastróficos, 

inundações, sismos, secas, furacões, incêndios, acidentes de avião e de comboio, 

atentados terroristas, etc. Estes acontecimentos, com que todos os dias somos 

confrontados pelo fenómeno mediático que define até à sua maneira a catástrofe, 

são no entanto as “realidades” que cada vez mais fazem a notícia e que hoje 

numa sociedade global, rapidamente percorrem o planeta deixando no imediato 

uma sensação de pesar em cada um de nós pelas imensas vítimas. 

Segundo Vaz Serra (2007) o Centre for Research on the Epidemiology of 

Disasters, destaca o crescente aumento do número de “Catástrofes”, 

particularmente as de índole natural que atingem predominantemente os países 

mais pequenos e com menos recursos. As “Catástrofes”, representam uma séria 

ameaça às sociedades contemporâneas e um desafio às suas estruturas e 

recursos organizacionais, que nesses momentos de crise necessitam congregar 

todos os seus esforços nas soluções para maximizar recursos e reservas para 

superar ou minimizar o problema.  

O aumento da densidade populacional, a incisiva intervenção do Homem, a sua 

fixação em áreas vulneráveis e o desenvolvimento tecnológico, têm sido 

apontados como factores de crescimento do número de “Catástrofes”. (Heide, 

1989; Leiva, 2005; Lettieri, 2006; Silva, 2009). O que de alguma forma é 

paradigmático, o homem que pensava ter construído uma sociedade mais segura 

e isenta de riscos, no entanto, verifica que  

“(…) os avanços científicos e tecnológicos armaram a humanidade de 
recursos, mas ao mesmo tempo de sistemas, os quais, ou por que fogem 
do controle humano, ou porque nos propiciam potencialidades, num 
ápice, podem transformar uma situação de equilíbrio e de bem estar 
numa situação de catástrofe”. (Bandeira, 2008, p.31). 
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A percepção de que o desenvolvimento tecnológico e o poderio industrial não nos 

tornaram menos vulneráveis (Leiva, 2005), exige uma resposta por parte da 

sociedade. Embora as catástrofes sejam fenómenos imprevisíveis no espaço 

temporal, são no entanto, preditíveis pelo cálculo de riscos, análise de 

vulnerabilidades, investigação de ocorrências passadas, no sentido de orientar a 

prevenção e dirigir a articulação das várias entidades responsáveis pela protecção 

dos cidadãos (Santos, 2008). 

O conceito de Memória Memória Memória Memória CCCColectivaolectivaolectivaolectiva, como padrão de lembranças adquiridas no 

grupo social que ligam historicamente o passado ao presente, actualmente muito 

associada à análise dos ciclos económicos, é definida como o conjunto de factos 

e conceitos que constam da memória de grande parte das pessoas. Esta memória 

esbate-se com o tempo se não houver mecanismos para a activar, a atenção 

dispersa-se, voltam-se a cometer as mesmas desatenções e esvai-se em 

situações que não interessa recordar, os registos e arquivos ajudam no entanto a 

sua preservação (Olick, 2008). 

Esta noção, também tem sido ligada às catástrofes. Os episódios catastróficos 

como guerras, epidemias, pestes, grandes desastres, são a essência da Memória 

Colectiva, sempre exerceram grande fascínio e curiosidade. O crescente interesse 

por uma maior eficiência na mitigação das “Catástrofes”, beneficia nesta altura de 

acontecimentos recentes muito presentes na Memória Colectiva. A era do 

terrorismo global com o 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, o 11 de 

Março de 2004 em Madrid, os atentados à bomba em Bali e em Londres em Julho 

de 2005, os desastres naturais com o terrível Tsunami que assolou a Ásia em 

Dezembro de 2004, o Furacão Katrina em Nova Orleães em 2005, as guerras 

especialmente violentas no Iraque e no Médio Oriente, e já em 2009 os incêndios 

na Austrália, pelo número, características das suas vítimas e pela sua magnitude, 
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reclamam a reflexão sobre a melhor resposta a dar às vítimas em massa, 

questionam ainda a preparação da comunidade médica para gerir estas crises 

(Leiva, 2005; Beekley, Starnes e Sebesta, 2007). 

B – EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE MEDICINA DE CATÁSTROFE 

Embora a medicina de Catástrofe não seja um conceito novo - sempre houve 

necessidade de responder individual e colectivamente às vítimas de cataclismos, 

guerras e crises imprevistas - o seu desenvolvimento mais expedito inicia-se 

com o conceito de urgência colectiva militar por altura das Campanhas 

Napoleónicas, evolui no tempo pelos vários conflitos bélicos do século XX, 

recebendo assim o legado da medicina de guerra. No final do século XX e neste 

segundo milénio, o conceito progride predominantemente no âmbito civil 

(Bandeira, 2008), e tem emergido com um interesse renovado sobretudo depois 

dos acontecimentos catastróficos atrás referidos. 

As ocorrências catastróficas, põem em causa o equilíbrio do sistema de resposta 

de emergência instalando muitas vezes o caos. Os conhecimentos que 

possibilitam uma melhor gestão da natural desorganização destas situações 

trágicas, são do domínio da Medicina de Catástrofe, uma disciplina que como 

referimos não é moderna, mas, que é ainda pouco explorada e divulgada. Uma 

competência multidisciplinar nos saberes para assegurar precocemente em 

ambientes desfavoráveis de algum dramatismo e tensão, o salvamento, o socorro 

e o transporte de cada vítima segundo a sua gravidade (Leiva, 2005). 

Esta competência diferencia-se das tradicionais especialidades médicas 

hospitalares, até porque a atenção médica às atenção médica às atenção médica às atenção médica às situações de catástrofe não é um situações de catástrofe não é um situações de catástrofe não é um situações de catástrofe não é um 

problema de saúde, mas um problema de organizaçãoproblema de saúde, mas um problema de organizaçãoproblema de saúde, mas um problema de organizaçãoproblema de saúde, mas um problema de organização (Leiva, 2005). Este autor 

diz que nestas situações nos deparamos com uma quantidade de problemas 
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diferentes para gerir, trabalhamos em colaboração com outros intervenientes, 

como bombeiros e forças de segurança, usamos materiais diferentes dos que se 

utilizam habitualmente no meio hospitalar, lidamos com a multipatologia 

presente de uma maneira imprevista e explosiva, que esgota os recursos e obriga 

a priorizar o uso dos mesmos. 

Para melhor entendermos a trama complexa da Medicina de Catástrofe, os seus 

conhecimentos e a sua interdependência com outros campos de acção, 

parafraseamos Bandeira (2008, p. 38,39), quando diz, 

“A noção de Medicina de Catástrofe surge-nos como uma prioridade numa 
emanação dos tempos que correm. Não se trata de uma especialidade ou de 
uma competência que tenha surgido por diferenciação programada e 
específica, única e exclusivamente de âmbito médico, mas sim pela 
aglutinação de situações de extrema gravidade para pessoas e bens que a 
sociedade neste século XX desenvolveu ou criou e que os médicos para as 
resolverem se vêm obrigados a lançar mão de recursos sociais polivalentes, 
pois caso contrário a resposta a essas situações de crise não será 
minimamente suficiente. 

A este tipo de intervenção médica pluridisciplinar e polivalente junta-se uma 
preocupação constante que vem a ser a existência de uma desadequação 
entre o número de vítimas e a capacidade de socorro (…)”. 

A ideia já reiterada anteriormente, de desadequação entre número de vítimas e 

capacidade de socorro, a necessidade de competências e pluridisciplinaridade no 

conceito de medicina de Catástrofe, remete-nos para a necessidade de formação, 

preparação e conhecimento dos interventores nesta área. Segundo Bandeira 

(2008), todas as profissões da área da saúdeprofissões da área da saúdeprofissões da área da saúdeprofissões da área da saúde devem estar alertadas e alertadas e alertadas e alertadas e 

sensibilsensibilsensibilsensibilizadas para as situações de catástrofeizadas para as situações de catástrofeizadas para as situações de catástrofeizadas para as situações de catástrofe    e a sua gestãoe a sua gestãoe a sua gestãoe a sua gestão.  

Embora se tenha progredido no planeamento da protecção civil no nosso país, 

ainda se vai sentindo alguma alienação das políticas de prevenção para a 

catástrofe em Portugal, particularmente no âmbito da resposta dos serviços de 
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saúde. Até porque ainda nos deparamos com fortes incapacidades para a 

urgência individual em toda a sua latitude, numa altura em que já devíamos ter 

como preocupação a urgência colectiva, a articulação e o sinergismo dos 

cuidados médicos com as capacidades da sociedade civil, e até militar, num 

modelo preventivo destas situações uma vez que nenhuma nação está livre de 

acontecimentos catastróficos (Noto, Huguenard e Larcan, 1994). São estas 

percepções, que justificam o meu interesse pela temática da intervenção em 

catástrofe. 

C – O CASO ESPECIAL DOS ACIDENTES COM A AVIAÇÃO CIVIL 

Os incidentes e acidentes aéreos têm início com os primeiros voos, são até 

conhecidas as tragédias das primeiras tentativas do “homem se transformar em 

pássaro”. O primeiro acidente é descrito na história mitológica de Ícaro, seguem-

se as quedas em máquinas construídas segundo modelos dos desenhos do 

precursor Leonardo da Vinci, mas os acidentes têm-se perpetuado ao longo da 

história. 

O actual carácter colectivo do transporte na aviação civil confere aos acidentes 

neste âmbito, a definição de eventos catastróficos de carácter tecnológico 

induzidos pelo ser humano. O aumento exponencial do tráfego aéreo e a maior 

capacidade das aeronaves, tornou inevitável o incremento destas ocorrências e 

das suas vítimas, lançando assim um desafio adicional ao socorro. 

A maioria dos acidentes com aviões acontece na aterragem ou na descolagem 

(Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO), 2001), o que faz dos 

aeroportos e espaços limítrofes áreas vulneráveis. Isto exige um adequado 

planeamento de emergência por parte da estrutura aeroportuária devido à 

especificidade da intervenção, e por parte da protecção civil local pelos desafios 
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que colocam às operações de socorro as características destes acontecimentos. 

Mesmo sem vítimas mortais a lamentar, a “espectacularidade” do incidente e das 

operações de socorro na amaragem do avião da US Airways em Fevereiro de 2009 

no rio Hudson em Nova York, constituem mais um exemplo dos desafios 

colocados às estruturas de socorro colocados por estes eventos. 

A mortalidade mundial em 2008 nos acidentes aéreos é de 0,011 mortes por 100 

milhões de km percorridos, com um total de 455 mortos (ICAO, Doc 9916, 2009), 

se compararmos estes números com os da sinistralidade rodoviária - só em 

Portugal no último ano morreram 733 pessoas em acidentes de viação 

(Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), 2010) - podemos até dizer 

que o risco é ínfimo. 

No entanto, os acidentes aéreos são extremamente mediáticos - envolvem com 

frequência muitas vítimas, de múltiplas nacionalidades conferindo-lhes um 

carácter internacional na gestão - e complexos - a habitual elevada energia 

cinética e o brutal fogo proveniente dos depósitos de combustível, desafiam 

notavelmente a resposta inicial do socorro no combate ao incêndio por depender 

disso a sobrevivência das vítimas, e posteriormente o socorro médico pela 

quantidade de vítimas de trauma, queimados graves e corpos carbonizados que 

ficam. 

Mas, segundo Noto, Huguenard e Larcan (1994) o tempo tem mostrado que a 

“Catástrofe” se perpetua para além desta resposta inicial para as vítimas (feridos 

ou ilesos) e para as pessoas que se encontram socialmente ao seu redor, os 

“Implicados” (familiares e amigos, testemunhas, curiosos e mesmo os 

profissionais do socorro). Assim, segundo os autores a dimensão da Medicina de 

Catástrofe, por necessidade de resposta às vítimas para além do tempo de 
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impacto inicial alargou-se com estudos e intervenções de outra natureza, 

nomeadamente entre outros, a Psicologia da “Catástrofe” e a Medicina Legal. 

Os problemas psicossociais, de índole económica e legal, não são aspectos de 

menos importância nestes contextos. Surge então o conceito de “Implicado”. O 

termo, foi associado à Medicina de Catástrofe pela primeira vez em França em 

1986, para a elaboração de planos de emergência específicos para vítimas de 

atentados e tomada de reféns. No entanto, este conceito rapidamente se 

estendeu a outras situações de agressão colectiva, designadamente, aaaacidentes cidentes cidentes cidentes 

relacionados com meios de transporte relacionados com meios de transporte relacionados com meios de transporte relacionados com meios de transporte (rodoviários, aéreosaéreosaéreosaéreos, ferroviários e 

marítimos), incêndios, explosões, colapso de imóveis e algumas catástrofes 

naturais como as inundações e avalanches (Silva, 2009). 

Noto, Huguenard e Larcan (1994), são quem primeiro define o termo em 1989 e 

dizem que, os sujeitos “Implicados”, não são apenas as vítimas, no sentido de 

lesão que o termo implica, representam a parte da população envolvida no 

acontecimento ao nível material e afectivo. 

As “Catástrofes”, têm consequências humanas e suscitam comportamentos 

psíquicos adaptados e inadaptados, que dependem da própria natureza da 

catástrofe, e da população afectada. O termo “Implicado”, designa vítimas cujo 

comportamento “não somático” necessita de uma atitude adaptada e rápida. São 

as vítimas que sofrem um traumatismo psicológico, que pode conduzir a 

distúrbios imediatos ou secundários (neurose pós-traumática) (Vaz Serra. 2003; 

Silva, 2009). 

Segundo esta autora, citando Noto (2000), todos os eventos que o “Implicado” é 

levado a sofrer, devem ser considerados como agressões. As agressões suscitam 

3 formas de resposta que podem ser individuais ou colectivas: o comportamento 
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de adaptação; o comportamento de fuga (racional ou irracional); fenómenos de 

luta. Todas estas reacções devem ser tidas em conta, quando se pretendem 

compreender processos de eventuais implicações perante um acidente colectivo, 

que podem levar ao aparecimento de “Implicados” de diferentes naturezas. 

D - O ACIDENTE DE 1992 NO AEROPORTO DE FARO 

No dia 21 de Dezembro de 1992, um avião da companhia Holandesa Martinair 

sofre um acidente ao aterrar no Aeroporto Internacional de Faro, o Plano de 

Emergência do Aeroporto de Faro (PEAF) é activado e a protecção civil responde 

com a intervenção de socorro no local e a estrutura hospitalar, o resultado são 56 

mortos e 282 feridos. Este desastre, que podemos classificar de ACEM, teve uma 

resolução rápida e um forte impacto internacional na área da aviação civil pelo 

elevado número de sobreviventes.  

A análise de intervenções em “Catástrofes” passadas, no intuito de reter lições 

para contextos futuros, tem sido referenciada como fundamental por muitos 

profissionais da área da Medicina de Catástrofe (Heide, 1989; Noto, Huguenard e 

Larcan, 1994; Leiva, 2005; Bandeira, 2008). Está também configurada nas 

obrigações legisladas para o âmbito da Protecção Civil (Lei de Bases da protecção 

Civil nº 27/2006), e é um imperativo inscrito nas regulamentações nacionais e 

internacionais da actividade aeronáutica pela necessária investigação de qualquer 

acidente ou incidente (ICAO Doc 9756 e Anexo 13, 2005, 2006; Decreto-Lei Nº 

149/2007), até porque cada acidente trágico tem de se tornar um investimento 

na segurança futura (National Transportation Safety Board (NTSB), 1998). 

Durante a aprendizagem da temática da catástrofe, fui alertada para a particular 

importância da análise de intervenções passadas. Nesta óptica, Bandeira (2008), 

postula a importância dos estudos históricos na Medicina de Catástrofe, dizendo 



Catástrofe em Aviação Civil 

 

37  

 

que é impossível ensaiar catástrofes em laboratório, pelo que o laboratório da 

Medicina de Catástrofe é a história, os dados históricos podem ajudar a elucidar 

o presente, mas numa relação mutuamente exclusiva, este também pode 

contribuir decisivamente para clarificar o passado, esta também é a minha firme 

convicção, acredito ainda que é necessário criar uma cultura de aprendizagem 

com a análise do passado. 

Neste sentido, este trabalho tem como finalidade, conhecer como decorreu a 

gestão e organização do socorro e resposta hospitalar ao desastre aéreo de 1992 

em Faro, tendo em vista observar lições aprendidas naquele contexto para a 

obtenção de referências antecipativas para o futuro no âmbito da intervenção em 

“Catástrofes”. Pretende-se apenas, realizar um “exercício de auditoria” que 

permita a compilação de dados dispersos para a documentação deste 

acontecimento no âmbito da Medicina de Catástrofe, preservando-o na memória 

colectiva, o que não me parece ter sido feito até hoje. Esta prática de investigação 

de acidentes e incidentes, adoptada pelas organizações da aviação civil no que 

respeita fundamentalmente aos aspectos técnicos dos acidentes, permitiu a 

redução da mortalidade dos acidentes aéreos em 34% desde 1980 (Antosia e 

Cahill, 2006). 

No entanto, a análise reflexiva, a documentação e registo não é a cultura 

imperante no nosso país no âmbito da intervenção em “Catástrofe”. Na opinião de 

Bandeira (1995, p.250), “Há falta de dados a nível do Instituto Nacional de 

Estatística (INE) sobre os Acidentes Catastróficos de Efeito Limitado (ACEL). 

Igualmente os estudos epidemiológicos sobre as catástrofes ocorridas em 

Portugal, na generalidade são praticamente inexistentes”. Embora tenham 

passado alguns anos sobre esta afirmação, parece-me que esta realidade não 

mudou assim tanto, justifica-se assim o meu interesse por este estudo. 
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OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Referidas as percepções, dúvidas e apreensões relativas à problemática que me 

proponho estudar, os objectivos gerais deste trabalho são: 

ü Analisar a produção de relatórios relativos à ocorrência, nas instituições 

intervenientes e perspectivar o actual interesse desses registos; 

ü Analisar a resposta integrada do aeroporto de Faro e da estrutura de 

Protecção Civil ao acidente com o voo Martinair MP495 no dia 21 de 

Dezembro de 1992; 

ü Perspectivar a resposta à ocorrência na organização actual do Sistema 

Integrado de Emergência Médica e Protecção Civil; 

ü Contextualizar o risco específico do Aeroporto Internacional de Faro pela 

sua localização geográfica. 

Os objectivos específicos são: 

1. Investigar os recursos humanos e materiais na intervenção; 

2. Identificar a utilização de princípios de socorro médico em 

catástrofe; 

3. Verificar o cumprimento do plano prévio de intervenção; 

4. Analisar a resposta hospitalar a esta ocorrência; 

5. Tipificar as vítimas e as lesões resultantes deste acidente;  

6. Analisar o impacto deste acidente numa das suas vítimas; 

7. Identificar o actual planeamento de emergência ao Aeroporto 

Internacional de Faro. 

O contexto da Medicina de catástrofe é intrincado em fenómenos sociais e 

humanos, a necessidade de compreensão deste contexto particular de 

intervenção, só faz sentido adoptando uma abordagem qualitativaabordagem qualitativaabordagem qualitativaabordagem qualitativa    da temática. 
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A estrutura desta dissertação é a seguinte: 

o A primeira parte contém os Métodos. 

o A segunda parte contém os Resultados. Consistem na revelação dos 

registos obtidos e numa descrição cronológica das intervenções de 

socorro no local e a resposta hospitalar ao acidente com o voo 

Martinair MP495, elaborada com base em relatórios, relatos 

jornalísticos e pessoais de interventores. 

o A terceira parte, a Discussão, debate a metodologia utilizada, 

analisa e interpreta os resultados obtidos. Aqui faz-se o 

enquadramento teórico do problema e definem-se os conceitos que 

nos permitem a análise do acidente de 1992. 

o Na quarta parte observamos o actual Planeamento de Emergência 

do Aeroporto Internacional de Faro e o seu contexto geográfico. 

o As notas finais contêm as conclusões, sugestões e implicações do 

estudo. 

Ressalvamos que neste trabalho, todas as citações directas são feitas 

transcrevendo o texto na língua nativa da bibliografia consultada, não correndo o 

risco de imprecisões de sentido na tradução. 
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1111    ––––    MÉMÉMÉMÉTODOTODOTODOTODOSSSS    

 

A realização de uma investigação, pressupõe escolha de métodos que permitam 

um caminho à sua concretização. 

Impõe-se assim a pesquisa, este termo é alvo de muitas definições na literatura. 

Segundo Oliveira (2002, p.118) pesquisar “significa planear cuidadosamente uma 

investigação de acordo com as normas de Metodologia Científica, tanto em 

termos de forma como de conteúdo”. São as escolhas metodológicas feitas nesse 

planeamento que passo a descrever. 

 

1.1 – MÉTODO DE PESQUISA E TIPO DE ESTUDO 

 

Optei por uma metodologia de nnnnatureza qualitativaatureza qualitativaatureza qualitativaatureza qualitativa, com um carácter descritivo e 

exploratório, tendo em consideração que na área do tema em análise em 

Portugal, os estudos são reduzidos. Escolhi uma tese monográfica realizando um 

Estudo de Caso com a abordagem de Pope e Mays (2005), fazendo a triangulação 

simultânea entre uma abordagem descritiva e interpretativa do fenómeno, através 

da análise dos dados por raciocínio dedutivo, pois faria pouco sentido uma 

descrição onde não estivesse implícita uma orientação crítica ou finalidade prévia 

para a sua concretização. Englobei a vertente HHHHistóricaistóricaistóricaistórica, defendida por Streubert e 

Carpenter (2002), para enquadrar a análise da intervenção no incidente 

considerando o tempo, o lugar e as circunstâncias. 
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1.2 – PLANEAMENTO DA PESQUISA E SELECÇÃO DOS INFORMANTES 

 

Na procura do percurso desta pesquisa, percebi que a abordagem qualitativa 

utiliza múltiplas técnicas no decorrer de toda a trajectória metodológica, inferi 

também que algumas se vão juntando gradualmente e se triangulam de acordo 

com as questões colocadas pelo material que vai sendo recolhido, assim comecei 

por tomar algumas decisões para organizar o estudo. 

Planeamento do estudo. 

• Procura de relatórios nas entidades intervenientes no socorro: 

• Definição do campo de análise em função da resposta multidisciplinar no 

local e hospitalar: 

• Familiarização com a temática da intervenção em catástrofe e resposta 

integrada da protecção civil mediante pesquisa bibliográfica: 

• Exploração directa de fontes de informação: 

• Consulta das entidades actuais com responsabilidade no socorro. 

Selecção dos Informantes. 

• Critérios de Credibilidade: 

o Fontes primárias de informação; 

§ Análise simples de conversas informais com profissionais que 

vivenciaram a ocorrência, 

§ Entrevistas pessoais com intervenientes privilegiados, 

§ Contacto telefónico, por escrito (carta ou email), e pessoal 

com instituições envolvidas na mitigação (ANEXO I), 

§ Registos e relatórios oficiais escritos à época nas instituições, 
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§ Entrevistas com responsáveis pelo actual planeamento de 

emergência e resposta a situações de emergência. 

o Outras fontes de informação; 

§ Relatos jornalísticos da época, 

§ Livros e artigos. 

Contactos realizados 

• Direcção do Aeroporto Internacional de Faro: 

o Chefe de Divisão da Gestão Operacional; 

o Gestor de Segurança; 

o Chefe do Serviço de Operações Aeroportuárias (SOA); 

o Chefe do Serviço de Socorros. 

• Companhia aérea Martinair através do seu endereço de email: 

• Órgãos de Comando das Instituições de Socorro e Segurança da cidade 

envolvidos na Protecção Civil: 

o Comando Distrital de Operações de Socorro da Protecção Civil 

(CDOS); 

o Bombeiros Municipais de Faro (BMF); 

o Bombeiros Voluntários de Faro (BVF); 

o Policia de Segurança Pública (PSP); 

o Guarda Nacional Republicana (GNR); 

o Hospital de Faro Entidade Pública Empresarial (HFEPE); 

o Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS); 

Outros organismos Nacionais e Internacionais susceptíveis de ter informação: 

o Aeroportos e Navegação Aérea (ANA); 
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o Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC); 

o Ministério da Administração Interna (MAI); 

o Instituto Nacional de Estatística (INE); 

o Direcção Geral da Saúde (DGS); 

o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves 

(GPIAA); 

o Instituto Nacional da Aviação Civil (INAC); 

o Instituto de Medicina Legal (IML); 

o Tribunal Judicial da Comarca de Faro; 

o Consulado da Holanda no Algarve; 

o Instituições na Holanda (por email: Ministério dos Transportes – 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Ministério da Saúde Bem Estar 

e Desporto – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

Equipa de Investigação de estudo sobre os efeitos dos “Implicados” 

– Crisis Onderzoek Team Universiteit Leiden, Crisis Plan 

Netherlands; Grupo de Investigação de Acidentes Aviação – 

Netherlands Aviation Safety Board); 

o National Transport Safety Board (NTSB) (equivalente do GPIAA nos 

Estados Unidos) por terem sido colaboradores da investigação 

técnica (email); 

o Air Accidents Investigation Branch (AAIB), equivalente ao GPIAA em 

Inglaterra através da West Fire Sussex Brigade por terem sido 

observadores da resposta (email) (ANEXO II – algumas respostas 

obtidas). 
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1.3 – MÉTODOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

A recolha dos dados foi dificultada pelo tempo que nos separa dos 

acontecimentos. A abordagem qualitativa permite várias estratégias para 

responder a esta dificuldade. Utilizei a triangulação de fontes através da análise 

documental, da entrevista não estruturada ou “informal”, da observação simples e 

participante, e das notas de campo. 

 

1111.3.1 .3.1 .3.1 .3.1 ––––    Análise DocumentalAnálise DocumentalAnálise DocumentalAnálise Documental    

 

Realizei uma pesquisa bibliográfica sobre a temática em estudo procurando as 

seguintes fontes: 

§ Livros e artigos sobre a temática da Medicina de Catástrofe, Acidentes 

Aéreos, Acidentes Multivítimas; 

§ Relatos jornalísticos do acidente aéreo de 1992, numa edição da ANA com 

a Aeropress, denominada Aeronotícias. Nela estão compiladas todas as 

páginas dos jornais nacionais e regionais publicadas entre 21 de 

Dezembro de 1992, até 10 Janeiro de 1993; 

§ Web com as palavras chave – “acidente aéreo Faro 1992”, “aircrash Faro 

1992”, “air accidents and disaster response"; 

§ Relatórios e registos do acidente em todas as instituições contactadas; 

§ Planos de Emergência, prévios e actuais do Aeroporto, da protecção civil, e 

plano de emergência hospitalar; 
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§ Regulamentação internacional (ICAO) e legislação nacional (INAC) das 

operações de segurança e socorro aeroportuário; 

 

1111.3.2 .3.2 .3.2 .3.2 ––––    A EntrevistaA EntrevistaA EntrevistaA Entrevista    

 

Fruto de algumas conversas informais, que foram alvo de observação, com 

profissionais que vivenciaram, que conviveram ou que tinham conhecimento de 

participantes na mitigação do acidente, seleccionei informantes privilegiados com 

a finalidade de obter informações concretas dos actores principais da 

intervenção. Os critérios utilizados na selecção foram: a relevância do papel 

desempenhado na liderança e na operacionalidade, a presença em primeira 

instância nos locais de acção: aeroporto, hospital e central de emergência. 

As entrevistas decorreram sempre em espaços informais sugeridos pelos 

entrevistados de forma a minimizar deslocações, e interferências no seu 

quotidiano pessoal e profissional. O registo das entrevistas foi realizado sob a 

forma de notas de campo, pois não me pareceu, face aos objectivos que defini 

que se justificasse realizar transcrições integrais e análise de conteúdo. Afinal o 

que pretendo entender são os procedimentos no socorro ao evento catastrófico 

de 1992, para complementar e confirmar os restantes dados disponíveis. 

Foram entrevistados os seguintes intervenientes, que se designarão no texto 

quando se faça referência a eles, pela letra E seguida de um número atendendo à 

seguinte ordem: 
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Intervenientes no local 

 E1 – Inspector Regional dos Bombeiros do Algarve em 1992 (Comando dos 

meios do exterior) – Sr. João Cascada; 

 E2 – Assessor da Protecção Civil Distrital e Comandante dos BVF em 1992 

(Médico, Assumiu o Comando Médico, coordenou a recolha de cadáveres – Dr. 

José Cabeçadas; 

 E3 – Assistente Graduado de Cirurgia (casualmente no local, realizou 

triagem junto ao posto de socorros) – Dr. Moita; 

 E4 – Enfermeira (Enf.ª) do Posto de Socorros do Aeroporto de serviço (Enf.ª 

Rute); 

 E5 – Enfermeiro (Enf.º) do Posto de Socorros, de folga que acorreu ao local 

(colaborou na triagem junto ao posto de socorros) – Enf.º Eliseu; 

 E6 - Bombeiro dos BMF (elemento da 1ª equipa de bombeiros do exterior 

que chega ao local) – Sr. António José Gonçalves; 

 E7 – Funcionário do SOA de serviço nesse dia - Sr. Peres. 

Intervenientes no HDF 

 E8 – Chefe de Equipa de Cirurgia de Serviço (assumiu a liderança da 

situação no Serviço de Urgência (SU)) - Dr. João Ildefonso; 

 E9 – Chefe de Enfermagem do SU – Enf.ª Solange Gonçalves; 

 E10 – Enf.º Director do HDF – Enf.º Severino Carreira; 

 E11 – Enf.ª de serviço no SU – Enf.ª Marina Botinas. 
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Interveniente na Central de Emergência no Envio de Meios do Exterior 

 E12 – Operador de telecomunicações do Centro de Coordenador 

Operacional Regional (CCOR) (operador que recebeu o alerta e despachou os 

meios dos bombeiros) – Sr. Manuel Pacheco. 

Foram ainda entrevistados informalmente no âmbito da resposta contemporânea 

de emergência, o actual Comandante da Protecção Civil Distrital e o actual 

Delegado Regional do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). 

 

1111.3.3 .3.3 .3.3 .3.3 ––––    Observação Observação Observação Observação SimplesSimplesSimplesSimples    e e e e ParticipanteParticipanteParticipanteParticipante    

 

A observação simples foi usada ao longo de todo o trabalho, como método e 

como técnica de recolha. Esteve presente nas conversas informais que surgiram 

naturalmente na tentativa de obtenção de informação, tendo direccionado o 

planeamento da mesma. O registo ocorreu sob a forma de notas de campo. 

A Observação Participante surgiu neste estudo, como necessidade de definir o 

método associado ao convite que me foi feito em Novembro de 2008 pelo 

Comandante Distrital de Protecção Civil, para participar como observadora no 

grupo de trabalho de elaboração do Plano Especial de Emergência do Aeroporto 

Internacional de Faro da Protecção Civil (PEEA).  

Neste grupo de trabalho estive como observadora da criação do referido PEEA. 

Foi-me sempre dada a oportunidade de esclarecer questões, que me ajudaram à 

interpretação da problemática do planeamento do socorro da protecção civil ao 
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aeroporto na actualidade, que registei igualmente sob a forma de notas de 

campo. 

1111.3.4 .3.4 .3.4 .3.4 ––––    Notas de CampoNotas de CampoNotas de CampoNotas de Campo    

 

Utilizei as notas de campo para documentar todas as observações. Esta técnica 

esteve sempre presente ao longo deste estudo, isoladamente ou como 

coadjuvante das outras técnicas utilizadas e foi utilizada como guia do relatório 

monográfico interpretativo deste estudo. 

 

1.4 - CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O comprometimento com um estudo de investigação, implica a responsabilidade 

pessoal e profissional de assegurar um desenho consistente do ponto de vista 

ético e moral. 

Neste sentido quando se abordaram os “informantes” (pessoas ou instituições), 

foi solicitado o consentimento informado, explicada a finalidade meramente 

académica da pesquisa, explanados os objectivos, garantida a voluntariedade da 

participação. A confidencialidade dos dados e o anonimato, face aos objectivos 

do estudo só se colocaria a pedido do informante (ANEXO I). Comprometi-me 

também com o feed back das conclusões do estudo após dissertação. Percebi 

hesitações, recusas, indisponibilidades, mas genericamente recebi muitas 

anuências verbais e até escritas à solicitação (ANEXO II). 
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Mesmo fazendo uma revisão ética inicial, outras imprevisíveis despontam e 

podem constituir limitações da pesquisa. Surgiram, algumas incongruências de 

dados, o direito à privacidade de documentos institucionais versus benefício 

público do conhecimento, preconceitos ideias e crenças do investigador e das 

fontes. Tentei sempre gerir e dar resposta às mesmas usando apropriadamente 

os dados, não deixando no entanto de as considerar. 

Factores que condicionaram o resultado final desta investigação: 

1 A escassez de estudos na área dos ACEL em Portugal, que dificulta a 

análise documental, a construção de referencial teórico e a orientação 

metodológica desta pesquisa; 

2 O segredo de justiça imposto pelo processo judicial que opõe a companhia 

de aviação holandesa acidentada Martinair à ANA (informação verbal do 

Exm.º Sr. Director do Aeroporto de Faro, Engenheiro. António Correia 

Mendes), que pretende a indemnização por alegado fornecimento 

incorrecto de dados meteorológicos da pista à tripulação, que começou a 

ser julgado no dia 2008.09.09 em Lisboa (Jornal Público, p. 7, 

2008.09.09), que impede a consulta de relatórios no aeroporto; 

3 A ausência e dificuldade de aproximação a relatórios ou documentação 

oficial da resolução do acidente noutras entidades, que dificultou o 

esclarecimento do fenómeno; 

4 O elevado número de dados a analisar, que pela inexperiência da 

investigadora podem ter sido desperdiçados. 
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2222    ––––    RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    DA PESQUISADA PESQUISADA PESQUISADA PESQUISA    

 

Estes resultados reflectem a pesquisa no sentido de obter informações que nos 

permitam a descrição das soluções encontradas para a realização do socorro ao 

acidente com o Voo Martinair MP495. Os métodos de recolha de informações 

utilizados facilitaram uma descrição cronológica dos acontecimentos, que 

permitiram fazer um “filme” da resposta à ocorrência, mas facultaram outros 

dados interessantes que me parecem ter cabimento para além desta exposição 

temporal. Assim, são apresentados previamente os resultados de acordo com a 

informação obtida em cada um dos métodos de recolha. 

 

2.1 - ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

A análise documental constituiu uma fonte de informação basilar para obter 

explicações sobre um acontecimento com 18 anos. Passo agora aos resultados 

individuais facultados pelas provas encontradas. 
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2222.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 ----    Relatórios e Relatórios e Relatórios e Relatórios e Registos da ORegistos da ORegistos da ORegistos da Ocorrência corrência corrência corrência nos Onos Onos Onos Organismos rganismos rganismos rganismos InInInIntervenientestervenientestervenientestervenientes    

 

 Documentos encontrados nas instituições contactadas: 

§ Relatório técnico final do GPIAA, para além da análise técnica aeronáutica, 

contém capítulos referentes à descrição cronológica do socorro e análise 

da resposta face ao PEAF, serviu-me de principal apoio informativo nesta 

pesquisa (disponível na página do GPIAA da internet). 

§ Fichas de Grupo de Diagnóstico Homogéneo (GDH) do Hospital Distrital de 

Faro (HDF) de apenas 47 vítimas, muitas delas sem qualquer registo, ou 

com parcos registos nos seus campos. Documentam no entanto como 

diagnósticos: 7 traumatismos craneoencefálicos; 8 traumatismos torácicos, 

com 2 pneumotorax, 4 hemopneumotorax, 6 fracturas de costelas; 6 

queimaduras, 30 fracturas e lesões ligamentares (as vítimas têm múltiplos 

diagnósticos). São registadas como actuações clínicas, a redução cirúrgica 

de 2 fracturas, 1 colecistectomia, 3 drenagens torácicas, 1 ventilação 

mecânica, 9 tracções. 

Ausência de documentos nas instituições contactadas: 

§ Inexistência de registos; INE, DGS, ARS, AAIB, NTSB. 

§ Inacessibilidade de Arquivos; Aeroporto de Faro e PSP.  

§ Desaparecimento/Inacessibilidade de Arquivos; BMF, BVF, CDOS, ANPC, 

IML, autoridades holandesas, West Fire Sussex (Socorros do Aeroporto de 

Gatwick). 

§ Ausência de resposta: GNR, MAI, ANA, INAC, Tribunal Judicial da Comarca 

de Faro e Martinair. 



Catástrofe em Aviação Civil 

 

53  

 

No Anexo II estão exemplos de algumas respostas obtidas. 

 

2.1.2 – Outros documentos encontrados 

 

• Relatos jornalísticos da ocorrência compilados na publicação da ANA, 

Aeronotícias - Acidente em Faro, contendo as páginas dos principais jornais 

nacionais e regionais sobre a ocorrência, publicadas até ao dia 10 de Janeiro 

de 1993. Para além da descrição cronológica do socorro, na mitigação da 

ocorrência destacam: 

§ A ocorrência de um simulacro de teste ao Plano de Emergência do 

Aeroporto de Faro (PEAF) 2 meses antes do acidente; 

§ A eficácia das operações conjuntas do Aeroporto e Protecção Civil, 

relatando contudo fenómenos de descoordenação sentidos por algumas 

vítimas; 

§ A ajuda da difusão da notícia da “Catástrofe” na rádio para o reforço do 

pessoal hospitalar; 

§ A transferência de cerca de 34 vítimas (grandes queimados e 

politraumatizados) para Hospitais de Lisboa (São Francisco Xavier, Santa 

Maria, São José, Egas Moniz), recorrendo aos recursos da Força Aérea 

Portuguesa (Helicópteros Puma e Alouette, Aviocar, disponibilidade de 

C130) e algumas ambulâncias; 

§ A coordenação dessas transferências pelo gabinete de crise do INEM; 

§ A polémica da escassez de vagas de queimados no país, com o recente 

encerramento da Unidade de Queimados do Hospital de São José; 
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§ A vinda de responsáveis dos socorros do Aeroporto de Gatwick e Frankfurt 

para conhecer os pormenores do acidente e operações de salvamento, 

sendo reconhecido o nível técnico de actuação dos bombeiros; 

§ O elogio à actuação do socorro à ocorrência por parte das autoridades 

políticas nacionais, internacionais e holandesas; 

§ A transferência da maioria das vítimas nos dois dias que se seguem ao 

acidente, em aviões ambulância com equipas médicas holandesas e 

psicólogos; 

§ As dificuldades da medicina legal na Identificação dos cadáveres devido ao 

elevado grau de carbonização; 

§ O reforço da Equipa Médico-Legal de Faro, com profissionais do IML de 

Lisboa e peritos Holandeses; 

§ O transporte dos 54 cadáveres ao 3º dia para Holanda apenas com 11 

corpos identificados; 

§ O aparecimento do cadáver de uma vítima desaparecida, encontrada nos 

escombros 48h depois com a ajuda de cães de busca holandeses; 

§ A única morte de uma vítima após o salvamento num hospital da Holanda 

no dia 5 de Janeiro de 1993, com 60% da superfície corporal queimada. 

 

• Documentos ICAO e Legislação INAC: 

§ Definem área crítica de um Aeroporto; 

§ Regulamentam e legislam todos os princípios a ter em conta no 

planeamento de emergência de um aeroporto; 

§ Determinam níveis de segurança de operacionalidade e activação do 

socorro; 
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§ Determinam recursos humanos e materiais especializados a atribuir de 

acordo com o tipo de aeronaves que operam um aeroporto; 

§ Fomentam a integração da estrutura de Protecção Civil local no 

planeamento de emergência. 

• Planos de Emergência do Aeroporto de Faro (ANEXO III): 

§ Tipificam operações e níveis de alerta; 

§ Definem intervenção dos recursos internos do aeroporto, das estruturas de 

apoio exteriores, da protecção civil (Corpos de Bombeiros da área, forças 

de segurança, emergência médica, resposta hospitalar, capitania de Faro e 

outros); 

§ Estabelecem normas de actuação e grau de participação de cada um dos 

serviços; 

§ Asseguram a operacionalidade da execução, mediante acordos; 

§ Determinam, responsabilidade e comando, sistema de coordenação, 

procedimentos específicos (zona de concentração e reserva, ponto de 

encontro, área de triagem, área de espera, área de socorros, local de 

reunião de sinistrados, local de reunião de ilesos, local de recolha de 

mortos), treino de pessoal e simulações. 

 

• O livro de “The Crisis After The Disaster, Aircrash Aftermath: A True Story”, é 

um relato biográfico da condição de vítima de um dos sobreviventes ao 

acidente publicado em 2005. Ten Cor Hove, relata o socorro num capítulo do 

livro, descreve a sua vivência de Stress Pós Traumático (SPT). Relata 

dificuldades de apoio psicossocial na Holanda após o acidente, dando a 

percepção da dimensão temporal e implicações da “Catástrofe” para além do 
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acontecimento, situação que considero merecer algumas considerações num 

capítulo separado neste relatório. 

• Plano de Emergência do Hospital de Faro – Não existia em 1992, o actual 

merece considerações no capítulo que perspectiva a resposta de hoje a uma 

ocorrência como esta. 

• Apresentação power point elaborada na altura pelo Inspector Distrital dos 

Bombeiros do Algarve sobre a ocorrência: 

§ Descreve sumariamente a especificidade da intervenção em aeroportos; 

§ Descreve os objectivos e interesse do PEAF 

§ Descreve o acidente; 

§ Inventaria os meios envolvidos. 

 

2.2 – ENTREVISTAS PESSOAIS 

 

O objectivo das entrevistas foi a consulta de fontes primárias de informação, que 

permitam complementar a descrição cronológica das operações de socorro 

fornecidas pelo relatório final do GPIAA, há alguns achados interessantes que 

resultaram das entrevistas para além deste propósito. 

 

Notas de Campo: 

1. O alerta dos BMF é feito por um pescador que observa o acidente na doca 

junto ao quartel, os primeiros meios saem antes do aviso da central 115 

(E6); 



Catástrofe em Aviação Civil 

 

57  

 

2. A hora do acidente possibilitou o aumento dos recursos humanos 

disponíveis nos bombeiros e no hospital porque se estava a trocar de turno 

(E1, E2, E6, E8, E9, E10, E11, E12); 

3. Enf.º e Médico que realizaram a triagem junto ao posto de Socorros 

acorreram voluntária e casualmente ao aeroporto. O enf.º que trabalhava no 

posto de socorros do aeroporto, mas, estava de folga, encontrava-se na 

baixa da cidade de Faro quando ouviu um “som de explosão”, que parecia 

provir do aeroporto, deslocou-se ao local de imediato por curiosidade e 

sentido de responsabilidade. O médico estava casualmente nas imediações, 

regressava da praia de Faro onde tinha ido observar a tempestade, quando 

ouviu a notícia na rádio (E3, E4, E5); 

4. Não existiu articulação directa entre o médico e o enf.º que realizaram a 

triagem junto ao posto de socorros com o comando operacional assumido 

na altura pelo Chefe dos Socorros do Aeroporto (Chefe dos Bombeiros do 

Aeroporto) (E3, E4, E5); 

5. São referidas dificuldades de comunicação e informação, tanto no aeroporto, 

como entre o local e o hospital (E1, E3, E6, E8); 

6. O reforço do pessoal hospitalar aconteceu natural e voluntariamente, 

facilitado pelas notícias e apelos na rádio (E3, E8, E9, E10, E11); 

7. O improviso ditou a resposta hospitalar e da protecção civil. Não havia 

qualquer plano de emergência destas entidades (E2, E3, E4, E5, E6, E8,E9, 

E10); 

8.  Havia conhecimento da existência do PEAF por ter sido testado em 

simulacro com a participação de alguns dos intervenientes, dois meses antes 

(E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10); 

9. O espírito de equipa, o rigoroso cumprimento das ordens dos líderes, são 

referidos como facilitadores da resposta hospitalar (E8, E9, E10); 
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10. Foram cerca de 12 a 15 as vítimas de maior gravidade recebidas no hospital;  

11. A paciência e altruísmo das vítimas holandesas, são referidos como 

facilitadores da resposta hospitalar (E3, E5, E8, E9, E10, E11); 

12.  A solidariedade de toda a sociedade civil da cidade (hotéis, comércio local 

da área alimentar e vestuário), são referidos como facilitadores da resposta à 

ocorrência (E3, E8, E9, E10); 

13. As actividades foram gravadas em vídeo e fotografadas por indicação do 

Gabinete de Crise (E8, E10) – utilizada em algumas apresentações a gravação 

hoje está desaparecida; 

14. Foi definido um elemento para prestar esclarecimentos à comunicação 

social, que constantemente se tentava infiltrar no hospital (E10); 

15.  O Comando Operacional da resposta hospitalar foi assumido pelo Chefe da 

Equipa de Cirurgia de serviço no SU (E8, E9, E10, E11); 

16.  O Chefe da Equipa CirúChefe da Equipa CirúChefe da Equipa CirúChefe da Equipa Cirúrgirgirgirgicccca a a a do SU do SU do SU do SU ddddo Ho Ho Ho HDFDFDFDF    determinou que por falta de determinou que por falta de determinou que por falta de determinou que por falta de 

recursos humanos disponíveis, nãrecursos humanos disponíveis, nãrecursos humanos disponíveis, nãrecursos humanos disponíveis, não envia o envia o envia o envia imediatamente imediatamente imediatamente imediatamente ao local aao local aao local aao local as equipas s equipas s equipas s equipas 

médicas previstas no PEAFmédicas previstas no PEAFmédicas previstas no PEAFmédicas previstas no PEAF. Decide fazer a triagem no hospital e pôs em . Decide fazer a triagem no hospital e pôs em . Decide fazer a triagem no hospital e pôs em . Decide fazer a triagem no hospital e pôs em 

práticapráticapráticaprática, conjuntamente com a Chefe de Enfermagem e o Chefe de Equipa de , conjuntamente com a Chefe de Enfermagem e o Chefe de Equipa de , conjuntamente com a Chefe de Enfermagem e o Chefe de Equipa de , conjuntamente com a Chefe de Enfermagem e o Chefe de Equipa de 

MedicinaMedicinaMedicinaMedicina    de serviçode serviçode serviçode serviço    uma série de procedimentos para a uma série de procedimentos para a uma série de procedimentos para a uma série de procedimentos para a preparação da preparação da preparação da preparação da 

recrecrecrecepção hospitalarepção hospitalarepção hospitalarepção hospitalar    (E8, E9, E10);(E8, E9, E10);(E8, E9, E10);(E8, E9, E10); 

• Informar a Direcção do SU e Direcção do HDF; 

• Libertar SU e o resto do hospital de doentes internados, pedindo aos 

Centros de Saúde que não enviem doentes e que recebam os do SU, dando 

altas precoces aos doentes dos serviços, usa-se um circuito contrário ao 

da recepção das vítimas; 

• Contactar os cuidados intensivos para disponibilizarem vagas; 

• Suspender a actividade programada do bloco, consulta externa, análises 

clínicas e RX; 
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• Definir áreas de expansão do SU para o Salão Nobre e consulta externa; 

• Determinar zona de triagem à porta de entrada do SU, efectuada pelo 

chefe de equipa de cirurgia e um enf.º; 

• Definir áreas de encaminhamento após triagem e atribuição de pessoal aos 

sectores; 

o Vítimas críticas ou prioridade I - Sala de Directos (reanimação), 

pessoal: 1 anestesista, 2 cirurgiões e vários enfermeiros. Assegurar 

via aérea, ventilação e circulação. Transferência após estabilização 

inicial para o Serviço de Cirurgia com pessoal médico e enfermeiros 

da área cirúrgica. 

o Vítimas urgentes ou prioridade II – restantes sectores do SU, para 

avaliar, controlar e internar nos pisos. Pessoal: profissionais de cada 

sector. 

o Vítimas não urgentes – encaminhadas para o Salão Nobre e para a 

consulta externa, para proporcionar conforto e apoio psicossocial 

(roupa limpa, pequenas refeições quentes, telefone para contacto 

com familiares, etc.) Pessoal: inicialmente; Enf.ªs Supervisoras, 

auxiliares, assistentes sociais. Reforço posterior; intérpretes de 

holandês voluntários, uma equipa médica e de enfermagem para 

avaliação e realização de pequenos tratamentos. 

• Limitar o acesso ao hospital. 

• Definir circuito unidireccional das ambulâncias sobre a supervisão da 

empresa de segurança; 

17.  Às 09:00h chegam as primeiras vítimas: um autocarro com 

aproximadamente 40 sinistrados, alguns queimados com gravidade, 

seguidos de táxis, carros particulares, carrinhas do aeroporto e algumas 

ambulâncias. São triados e encaminhados segundo a prioridade, foi colocada 
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pulseira de identificação com número (E8, E9, E10, E11, descrito no livro 

biográfico de Cor Ten Hove). 

18. Depois das 09:15h fluxo contínuo de ambulâncias até às 10:00h. Há 

divergências nas fontes relativamente a ter sido feita priorização da 

evacuação no local: segundo uns chegam primeiro vítimas mais graves, 

grandes queimados e politraumatizados; depois vítimas com gravidade 

intermédia. Outros referem ter sido pouco notória qualquer ordem na 

evacuação (E8). Todos confirmam que por último chegam dois autocarros 

com vítimas de menor gravidade (E10, E11). Todas são triadas na porta do 

SU e encaminhadas de acordo com a prioridade. 

19. Determinar o transporte secundário das vítimas para as quais o hospital não 

tinha capacidade técnica de resposta. 

 

2.3 - OBSERVAÇÃO SIMPLES E PARTICIPANTE 

 

Notas de Campo 

A observação Simples na conversa informal com algumas pessoas no hospital, 

no aeroporto, no GPIAA e nos bombeiros determinou:  

• A selecção dos informantes privilegiados; 

• Os dois campos de análise (resposta no aeroporto e no hospital); 

• Relatos de perturbações psicológicas em alguns interventores directos; 

• A percepção do actual planeamento de emergência na resposta ao 

aeroporto. 
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A Observação Participante na criação do PEEA, refere-se ao contexto actual do 

planeamento de emergência, pelo que os seus resultados serão alvo de análise 

quando posteriormente perspectivarmos a resposta actual a uma ocorrência 

desta natureza. 

 

2.4 – DESCRIÇÃO CRONOLÓGICA DAS OPERAÇÕES DE SOCORRO AO 

ACIDENTE DO AEROPORTO DE FARO EM 1992 

 

O relato temporal das operações de socorro, resulta da análise cruzada de todos 

os elementos encontrados nos vários métodos de recolha de informações. A 

exposição cronológica dos acontecimentos engloba, a descrição do contexto do 

acidente, a cronologia da intervenção no local incluindo as operações de 

mortuária, a resposta hospitalar, e as estruturas de comando. Segue-se uma 

compilação com a relação dos recursos humanos e materiais intervenientes neste 

cenário.  

A informação horária referida e a organização da exposição que se segue, 

reportam essencialmente ao relatório do GPIAA, este coincide genericamente com 

os restantes informantes desta pesquisa, mas, para maior fidelidade da 

descrição, coloco entre parêntesis rectos [ ] as fontes que acrescentam 

informação aos registos do GPIAA, e entre parêntesis rectos com * [*] as que o 

confirmam. 

Observou-se alguma discrepância quando cruzamos os registos relativamente à 

hora de chegada dos primeiros meios do exterior ao aeroporto, o relatório do 

GPIAA refere 08:51h, mas os jornais da época e o entrevistado E6 referem que 

estes meios chegam 7 a 10 minutos após o acidente. 
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2.4.1 2.4.1 2.4.1 2.4.1 ----    Descrição do Acidente Martinair MP495Descrição do Acidente Martinair MP495Descrição do Acidente Martinair MP495Descrição do Acidente Martinair MP495    

 

Às 0833h do dia 21 de Dezembro de 1992, o avião Anthony Ruys com o voo 

charter MP495 da companhia Holandesa Martinair proveniente do Aeroporto 

Shiphol, em Amsterdão, com turistas para as férias de Natal no Algarve, efectua 

uma aterragem dura no lado esquerdo da pista, ao efectuar a aproximação à 

pista 11 no sentido poente nascente do Aeroporto de Faro, num dia com 

condições climatéricas particularmente adversas, sob intensa tempestade. 

Quando toca a pista inundada, o DC10 da Martinair fractura o trem de aterragem 

direito, de seguida a asa direita bate no chão separando-se da fuselagem e 

originando a rotação da aeronave sob o seu eixo longitudinal. A aeronave desliza 

então para fora e para o lado direito da pista, partindo a fuselagem em duas 

secções principais e incendeia-se. Observa-se um cenário de horror e pânico com 

pessoas a tentarem livrar-se dum cárcere em chamas.  

 

 

Ilustração 1 - Mapa do Aeroporto de Faro e Localização do Acidente    
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Este voo tinha 340 ocupantes, 327 passageiros, dos quais 12 crianças e 8 bebés, 

e 13 tripulantes. Do acidente resultam, 56 mortos, 106 feridos graves e 178 

feridos ligeiros ou ilesos. As vítimas mais críticas, na sua maioria são, grandes 

queimados e politraumatizados [*E2, E3, E4, E5, E8, E9, E10, E11, Aeropress]. 

 

A - CONTEXTO CLIMÁTICO E GEOGRÁFICO DO ACIDENTE 

 

O acidente acontece numa manhã de tempestade [*todos os entrevistados e 

Aeronotícias] no perímetro do Aeroporto. 

A aeronave imobiliza-se a cerca de 1100 metros da cabeceira da pista 11 e a 

cerca de 100 metros à direita do seu eixo. Um local de fácil acesso, mas que 

pelas condições climatéricas estava alagado e enlameado. 

O Hospital mais próximo, com maior diferenciação da região e dotado de 

heliporto, é o HDF. Dista do aeroporto cerca de 6 km, por estrada de primeira 

categoria, que foi reservada unicamente a veículos de emergência, procedendo-

se ao balizamento de sete pontos no trajecto por parte da GNR e PSP [*definido 

no plano de emergência do aeroporto, todos os entrevistados, Aeropress]. 

 

Ilustração 2 - Mapa Quadrícula da Região com a localização do Aeroporto e o trajecto até ao Hospital    
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B - CAUSAS ATRIBUÍDAS AO ACIDENTE 

 

As causas atribuídas ao acidente pelo relatório técnicorelatório técnicorelatório técnicorelatório técnico    do GPIAAdo GPIAAdo GPIAAdo GPIAA    são: 

• A elevada razão de descida na fase final da aproximação e na aterragem 

efectuada sobre o trem direito, que excedeu os limites estruturais da 

aeronave; 

• O vento cruzado ocorrido na fase final da aproximação e na aterragem, 

que excedeu os limites da aeronave. 

• Outros factores contributivos: procedimentos operativos dos pilotos, falta 

de equipamento de ajuda à aproximação da pista do aeroporto de Faro, e 

informações meteorológicas incorrectas de vento. 

 

2.2.2.2.4.24.24.24.2    ----    Intervenção no AeroportoIntervenção no AeroportoIntervenção no AeroportoIntervenção no Aeroporto    

 

Passo agora à descrição cronológica que ilustra as acções da primeira intervenção 

no aeroporto. 

 

A – PRIMEIRA INTERVENÇÃO – SERVIÇO DE SOCORROS DO AEROPORTO 

 

Combate ao fogo e Operações de Salvamento 

08:33.22h – Acidente presenciado simultaneamente pelos Bombeiros do 

Aeroporto e pelos controladores de serviço. Bombeiros do Aeroporto cumprem a 

rotina da aterragem e descolagem de aeronaves com dois veículos em elevado 
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grau de prontidão, observam a aterragem do voo MP495, visualizam uma 

explosão e chamas. Saída imediata da 1ª viatura de intervenção. 

08:33.31h – Difusão pela Torre de Controlo da mensagem no canal de 

emergência interna, e do Alarme sonoro de “EMERGÊNCIA”. Activação do Plano de Activação do Plano de Activação do Plano de Activação do Plano de 

Emergência para Emergência para Emergência para Emergência para ““““AcidenAcidenAcidenAcidente com Aeronavete com Aeronavete com Aeronavete com Aeronave””””. Saída de mais dois mais dois mais dois mais dois veículos de veículos de veículos de veículos de 

intervençãointervençãointervençãointervenção, e da viatura de comando e salvamentoviatura de comando e salvamentoviatura de comando e salvamentoviatura de comando e salvamento tripulada pelo chefe do 

Serviço de Socorros do Aeroporto. 

08:34.45h - Início do combate ao incêndio pela 1ª viatura. 

08:35h – Chefe dos Socorros inicia as operações de salvamento dos passageiros e 

pede a activação do Plano de Emergência. 

08:36h - Chegada ao local do veículo follow me com um elemento do SOA e o 

enfermeiro da saúde ocupacional, integram as operações de salvamento. 

08:37h - Violenta explosão nos destroços do avião. Os sobreviventes assustados 

iniciam corrida desordenada em direcção às instalações do aeroporto. Reinicio 

das chamas. 

08:41h - O chefe dos socorros solicita via rádio, ambulâncias e outras viaturas de 

transporte para a evacuação dos sobreviventes. Há dificuldades operacionais e no 

reabastecimento dos veículos de combate ao incêndio. Inúmeras vítimas em 

pânico continuam a deambular e a correr pela pista, dificultando o agrupamento 

das mesmas. Não se procede à Sectorização do Socorro. 

08080808::::55551h1h1h1h - Chegam aos portões do Aeroporto os BMF com duas ambulâncias, uma 

viatura de combate a incêndios e uma de desencarceramento. Sem coordenação 

para a sectorização dos meios externos de socorro, os portões são abertos [E6]. 

Avanço de todos os veículos em direcção à zona de impacto para o combate ao 
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incêndio descontrolado, e para as operações de busca e salvamento [E6]. 

Chegada posterior dos BVF e progressivamente outras corporações, com o 

mesmo procedimento, iniciando de imediato o transporte de feridos para o 

hospital [*E1, E2, E6]. 

 

B – SEGUNDA INTERVENÇÃO - OPERAÇÕES DE SOCORRO E SALVAMENTO 

 

Alerta e Envio dos Meios 

08:35h - Central de Emergência 115 da PSP, regista o alerta da torre de controle 

com a informação de “acidente grave no aeroporto”. O aviso é reportado aos BMF, 

HDF, GNR, CCOR, CVP, Capitania do Porto de Faro e PSP. 

08:37h – Quando recebem a chamada, os BMF já tinham informado o CCOR e já 

tinham os seus primeiros meios a caminho, tinham sido alertados por um 

pescador na doca [E6]. 

08:40h - O CCOR activa os BVF, todas as ambulâncias em trânsito, a Delegação 

de Faro da CVP, e progressivamente por indicação do Inspector Distrital dos 

Bombeiros, as restantes corporações de quase todo o Algarve seguindo critério 

de proximidade [E1, E12]. 

08:45h - A rádio, divulga a notícia, apela à população para não utilizar o 

automóvel, e aos profissionais de saúde do hospital em folga ou férias para se 

dirigirem ao local de trabalho [*Aeropress, E3, E8, E9, E10]. 
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Operações de Salvamento, Socorro Médico e Evacuação 

 

08:35h – Passageiros saem do avião em chamas, e fogem da zona do acidente. O 

Chefe dos Socorros requer o accionamento do plano de Emergência. Chegam 

viaturas do SOA transportando o Enf.º da Saúde Ocupacional que não ocupa o 

papel de coordenação das acções médicas (zona de triagem) [*E7]. 

08:37h – Uma violenta explosão Uma violenta explosão Uma violenta explosão Uma violenta explosão provoca o pânico entre os passageiros provoca o pânico entre os passageiros provoca o pânico entre os passageiros provoca o pânico entre os passageiros que que que que 

fogem para a aerogare. Os primeiros feridos fogem para a aerogare. Os primeiros feridos fogem para a aerogare. Os primeiros feridos fogem para a aerogare. Os primeiros feridos de maior gravidade de maior gravidade de maior gravidade de maior gravidade encaminhamencaminhamencaminhamencaminham----se se se se 

espontaneamente para aespontaneamente para aespontaneamente para aespontaneamente para a    área de chegadas do terminalárea de chegadas do terminalárea de chegadas do terminalárea de chegadas do terminal    do aeroportodo aeroportodo aeroportodo aeroporto. Pes. Pes. Pes. Pessoal do soal do soal do soal do 

acolhimento da TAP e outros funcionários encaminhamacolhimento da TAP e outros funcionários encaminhamacolhimento da TAP e outros funcionários encaminhamacolhimento da TAP e outros funcionários encaminham----nos para o posto de nos para o posto de nos para o posto de nos para o posto de 

socorros socorros socorros socorros do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto onde se encontrava a onde se encontrava a onde se encontrava a onde se encontrava a enfermeiraenfermeiraenfermeiraenfermeira    de serviço,de serviço,de serviço,de serviço,    que não tinha que não tinha que não tinha que não tinha 

sido sido sido sido alertada alertada alertada alertada do acidentedo acidentedo acidentedo acidente    [*E4][*E4][*E4][*E4]....  

08:45h – Chefe dos Socorros do aeroporto reitera o pedido de ambulâncias e 

autocarros para transporte dos sobreviventes dispersos junto ao teatro de 

operações (já tinha pedido meios para o local às 08:41h). É informado do número 

de passageiros a bordo. 

08:50h – Encontram-se na aerogare junto ao posto de socorros, um Enf.º 

(funcionário do posto de socorros em folga), e um Médico Assistente Hospitalar 

de Cirurgia (ocasionalmente ocasionalmente ocasionalmente ocasionalmente nas imediações). Não existe articulação directa 

destes com o Comando Operacional dos Serviços de Salvamento [E3, E4, E5], 

iniciam a triagem das vítimas presentes na aerogare e organizam, junto com 

pessoal de terra e elementos do SOA do Aeroporto, a evacuação para o hospital, 

decidem utilizar ambulâncias para os feridos graves e autocarros para os ligeiros 

ou ilesos. Não foram efectuados registos da triagem. 
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08:55h – Reúnem-se no local de impacto algumas vítimas que em pânico não 

obedeciam à tentativa de recolha no ponto de encontro. São transportadas para o 

HDF pelas ambulâncias que já tinham chegado ao Aeroporto e por um autocarro 

da ANA. 

09:09h – Solicitam-se macas para o ponto de encontro do lado sul, onde se 

tinham agrupado algumas vítimas. Simultaneamente inicia-se a evacuação das 

primeiras vítimas triadas pela equipa médica no posto de socorros. 

09:15h – O fluxo de veículos dos bombeiros e ambulâncias é agora constante 

junto ao teatro de operações. Apesar do fluxo constante, excessivo e . Apesar do fluxo constante, excessivo e . Apesar do fluxo constante, excessivo e . Apesar do fluxo constante, excessivo e 

desorganizado nas pdesorganizado nas pdesorganizado nas pdesorganizado nas proximidades da zona de impacto [roximidades da zona de impacto [roximidades da zona de impacto [roximidades da zona de impacto [E2E2E2E2]]]], foi possível a , foi possível a , foi possível a , foi possível a 

evacuação rápida evacuação rápida evacuação rápida evacuação rápida das vítimas para o hospital. 

10:00h – A equipa de assistência médica (médico e enf.º casuais) localizada junto 

ao posto de socorros evacua as últimas vítimas triadas. Dirigem-se junto do 

teatro de operações, verificam a finalização do resgate e transporte dos 

sobreviventes, terminando as operações de socorro. Tinham chegado entretanto 

ao local algumas equipas médicas e de enfermagem do HDF e da CVP de Faro nas 

vertentes de cirurgia, ortopedia e nefrologia. 

15:00h – Confirmada a lista de passageiros, verificam-se 54 mortos, 282 feridos, 

4 desaparecidos. Os desaparecidos foram: dois ilesos em pânico que fugiram 

pelos seus próprios meios [Aeropress, E2]; um ferido ligeiro que tinha sido 

transportado para o Centro de Saúde de Loulé (por um bombeiro mais zeloso do 

cumprimento do PEAF [E2, Aeropress]); um cadáver encontrado nos escombros 

alguns dias depois [*E2, Aeropress]. 
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Recolha de Cadáveres e Operações de Mortuária 

 

10:00h – Inicia-se a recolha dos cadáveres. Assume a Coordenação destas 

operações conjuntamente com as autoridades policiais, o Assessor Municipal da 

Protecção Civil, Comandante dos BVF e Assistente Hospitalar Graduado de 

Cirurgia do HDF [*E2]. Foram recolhidos em sacos de cadáver individuais os 

corpos e partes mutiladas, duma forma aleatória (os sacos de cadáver do 

aeroporto não eram adequados para cadáveres com o grau de mutilação 

existente, pelo que tiveram de ser substituídos por uns da CVP [E2, Aeropress]. 

Conforme o Plano de Emergência, foram transportados ao Quartel do Serviço de 

Socorros do Aeroporto. Os objectos pessoais foram recolhidos pelas Autoridades 

Policiais [*E2]. 

15:00h – Terminada a busca e recolha de cadáveres. 

Já durante a noite (no sentido de proteger a população do impacto visual), 

viaturas militares do Regimento de Infantaria de Tavira transportam os 54 

cadáveres para a morgue do HDF, que tem capacidade para cerca de uma dezena 

de corpos [*E2, Aeropress]. 

Chegam também nessa noite peritos médico-legais holandeses, com 

odontologistas para colaborar na identificação [Aeropress, E2]. 

22/12/1992 – Verificam-se muitas dificuldades na identificação dos cadáveres, 

na sua maioria carbonizados, pela falta de sistematização da recolha das partes 

mutiladas no local, e pelas reduzidas dimensões da morgue [E2]. 
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23/12/1992 - Equipa do IML de Lisboa e os peritos holandeses com fichas 

dentárias de algumas vítimas, reforçam a equipa médico-legal de Faro nos 

trabalhos de mortuária [Aeropress, E2]. 

24/12/1992 – Repatriação dos corpos para a Holanda apenas com onze 

cadáveres identificados [Aeropress]. 

 

2.4.3 2.4.3 2.4.3 2.4.3 ––––    RRRResposta esposta esposta esposta HHHHospitalarospitalarospitalarospitalar    

 

O HO HO HO HDF DF DF DF recebe recebe recebe recebe no período de 1 hora, entrno período de 1 hora, entrno período de 1 hora, entrno período de 1 hora, entre as 09e as 09e as 09e as 09::::00h e as 1000h e as 1000h e as 1000h e as 10::::00h, t00h, t00h, t00h, todas as odas as odas as odas as 

vítimas do acidentevítimas do acidentevítimas do acidentevítimas do acidente    (282)(282)(282)(282)....    

08:38h - O HDF recebe o alerta da queda de um avião no aeroporto com mortos 

e feridos, desconhece-se número de vítimas. Chefe de equipa de cirurgia de 

serviço assume a liderança e coordena a preparação da recepção hospitalar    

conjuntamente com a chefe de enfermagem e o chefe de equipa de medicina. 

Decide a realização dos vários procedimentos já descritos  

08:45h – Deslocação da GNR ao hospital para recolher equipas médicas para o 

local para aí realizar triagem e assistência, seguindo as definições do PEAF. 

Hospital não envia de imediato estas equipas ao local por falta de recursos 

humanos disponíveis [E8], (vão algumas depois do reforço hospitalar com a troca 

de turno médico, às 09:00h). 

09:00h – Chegada das primeiras vítimas [E8, E9, E10, E11, observação simples - 

Enf.ª Graça Nabais]. 
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09:15h - Fluxo contínuo de ambulâncias no hospital até às 10:00h. Chegada 

mais ordenada das vítimas, segundo a gravidade [E9, E10, E11]. São triadas na 

porta do SU e encaminhadas de acordo com a prioridade. 

10:00h – Finalizada a triagem e com a estabilização das primeiras vítimas, 

considera-se a transferência para os hospitais centrais de Lisboa das vítimas com 

queimaduras graves, traumatismos vertebromedulares e traumatismos cranianos 

graves [*E8, E9, E10, E11, Aeropress]. 

11:45h – Já saíram dois helicópteros Puma da Força Aérea Portuguesa (FAP) do 

heliporto do HDF, transportavam 10 vítimas com destino às diversas unidades 

hospitalares de Lisboa, com a coordenação do Gabinete de Crise do Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM). Transferem-se para Lisboa em 

ambulância outras vítimas graves [E9, E10, Aeropress]. 

1230h – O Director do Hospital informa a comunicação social de que o SU está 

praticamente a funcionar com normalidade [Aeropress]. 

14.30h – Os feridos ligeiros e ilesos, após identificação através da listagem de 

passageiros, são transportados em autocarros para três unidades hoteleiras da 

cidade de Faro [*Aeropress, E8, E9, E10, E11, observação], onde o hospital 

juntamente com a Cruz Vermelha presta assistência ambulatória, médica, de 

enfermagem e social. Chega nessa noite apoio psicológico da Holanda para as 

vítimas [Aeropress].  

15:00h – Após reavaliação clínica dos doentes internados, transferem-se para os 

hospitais centrais de Lisboa cerca de dezasete vítimas em dois Aviocar da FAP 

[E9, Aeropress, observação simples – Enf.ª Ana Santos do SU acompanhou onze 

vítimas num dos aviocar]. 
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Nos seguintes dois dias, a maioria das vítimas internadas em Faro e em Lisboa, 

são repatriadas pelas autoridades Holandesas, em aviões ambulância com 

equipas médicas Holandesas e com apoio de psicólogos. São reveladas muitas 

dúvidas sobre a capacidade de prestação de cuidados dos hospitais portugueses 

por parte dos serviços de saúde Holandeses [Aeropress]. À chegada os feridos 

são colocados de “qarentena” por receios de infecção hospitalar por Multiple 

Resistant Staphilococus Aureus (MRSA) [Cor Ten Hove]. 

Precisaram de cirurgia no HDF entre 3 a 4 vítimas: por trauma abdominal e dos 

membros [E8, fichas GDH do HDF]. Foram transferidas para os hospitais centrais 

cerca de 34 vítimas, grandes queimados, politraumatizados com predomínio de 

traumatismos craneanos e vertebromedulares [Aeronotícias]. Hospital de São José 

– 15 feridos; Hospital de São Francisco Xavier – 8 feridos, 3 transferidos para 

Hospital Egas Moniz; Hospital de Santa Maria – 11 feridos [Aeropress – A Capital, 

22/12/1992, p.22 e 23].    

Não se verificaram óbitos durante as operações de Socorro e a resposta 

hospitalar em Portugal.  

Hospital de Portimão reforçou o HDF com logística de material de consumo 

clínico e terapêutica, que foi pouco utilizado [E9, E10, Aeropress, observação 

simples – Enf.ª Graça Nabais]. 

 

2.4.42.4.42.4.42.4.4    ––––    Estruturas de Estruturas de Estruturas de Estruturas de CCCComandoomandoomandoomando    

 

A – ESTRUTURA DE COMANDO NO AEROPORTO 

 

O Comando de Incidente pertenceu ao Centro de Operações de Emergência (COE) 

do aeroporto que nunca foi instalado formalmente: funcionou inicialmente na 
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pessoa do Chefe de serviço do SOA e posteriormente (depois das 0900h) sob a 

alçada do Director do Aeroporto, coadjuvado pelo Inspector Distrital dos 

Bombeiros, pelo Responsável pela Protecção Civil Distrital e responsáveis de 

outras entidades. Localizou-se sempre no cenário do acidente, com 

comunicações “face a face”, nunca ocupando a sala destinada para esse efeito 

com meios de comunicação [*E1, E2]. 

O Comando Operacional, foi assegurado pelo Chefe dos Socorros do Aeroporto, 

coadjuvado nas restantes áreas de intervenção por um elemento do SOA, e pelo 

Comandante dos BMF. Posteriormente integra a equipa o Comandante dos BVF 

(Assistente Hospitalar Graduado de Cirurgia no HDF) e um elemento da Judiciária, 

com funções na recolha de cadáveres. O    Posto de Comando Móvel (PCM), não foi Posto de Comando Móvel (PCM), não foi Posto de Comando Móvel (PCM), não foi Posto de Comando Móvel (PCM), não foi 

formalmente instaladoformalmente instaladoformalmente instaladoformalmente instalado, as comunic, as comunic, as comunic, as comunicaaaações foram deficitáriasções foram deficitáriasções foram deficitáriasções foram deficitárias....    

 

B - ESTRUTURA DE COMANDO NO HDF 

 

O Comando de Incidente no hospital pertenceu a um Gabinete de Crise, criado no criado no criado no criado no 

momentomomentomomentomomento, que funcionou no edifício da administração do hospital, foi integrado 

pelos elementos do Conselho de Administração e mais tarde pelo Governador 

civil [E8,E10, Aeropress]. 

O Comando Operacional foi assumido pelo Chefe de Equipa de Cirurgia de 

serviço no SU [E8, E9, observação]. 
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2.4.5 2.4.5 2.4.5 2.4.5 ––––    RRRRecursos ecursos ecursos ecursos IIIInstitucionaisnstitucionaisnstitucionaisnstitucionais, H, H, H, Humanos eumanos eumanos eumanos e    TTTTécnicosécnicosécnicosécnicos    EEEEnvolvidosnvolvidosnvolvidosnvolvidos    

 

Esta relação resulta igualmente do cruzamento de dados das várias fontes de 

informação utilizadas. 

 

A - ESTRUTURA DO PLANO DE EMERGÊNCIA DO AEROPORTO 

 

Ø Bombeiros do Aeroporto de serviço (8) e ocasionalmente em folga (1), 4 

veículos de combate a incêndio, 1 veículo de comando, 1 ambulância. 

Ø Pessoal do SOA, PSP, SEF, voluntárias da TAP, etc. 

Ø Autocarros e outras viaturas da ANA, da TAP, e operadoras de turismo; 

Ø Companhia Aérea acidentada - Martinair. 

 

B - ESTRUTURA DA PROTECÇÃO CIVIL 

 

Ø Corpos de Bombeiros de quase todo o Algarve, num total de 51 

ambulâncias, 24 veículos diversos e 213 bombeiros. Activação sequencial; 

• 1ª activação – 0837h – Ambulâncias em circulação e Faro, 

• 2ª activação – 0839h – Ambulâncias de Olhão, Loulé, São Brás, 

Tavira e CVP de Faro 

• 3ª activação – 0850h – Ambulâncias de Albufeira, Messines, e 

Lagoa,  

• 4ª Activação – Ambulâncias de Vila Real de Santo António 

[apresentação power point do E1]. 
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Ø Forças de Segurança e Militares; 

• PSP; 

• GNR; 

• Polícia Judiciária; 

• FAP com meios aéreos (quatro helicópteros - dois Puma, dois 

Alouette; dois Aviocar), 

• Regimento de Infantaria de Faro e Tavira 

Ø Entidades de Saúde; 

§ ARS Algarve; 

§ INEM; 

§ Hospitais e Centros de Saúde: HDF, Centro de Saúde de Loulé, 

Hospital de Santa Maria, Hospital de São Francisco Xavier, Hospital 

de São José, Hospital Egas Moniz, Hospital de Portimão (reforça HDF 

com medicação e material clínico),  

§ IML de Faro e Lisboa, 

 

Ø Região de Turismo do Algarve; 

§ Intérpretes de Holandês (voluntárias); 

§ Agências de turismo com autocarros; 

§ Unidades hoteleiras de Faro (Hotel Íbis, Hotel Faro, Hotel Eva). 

Ø Comerciantes de Faro e população civil - com algum apoio logístico; 

 

C - ESTRUTURA HOLANDESA 

Ø Consulado da Holanda no Algarve; 

Ø Psicólogos Holandeses; 



Catástrofe em Aviação Civil 

 

76  

 

Ø Polícia Holandesa com 1 cão de busca; 

Ø Médicos Legistas Holandeses; 

Ø Equipas médicas no repatriamento; 

Ø Ambulâncias Aéreas. 

 

D - RECURSOS EVENTUAIS NÃO UTILIZADOS 

Ø Governo Espanhol disponibilizou ambulância aérea medicalizada e vagas 

de queimados [Aeropress, E2]; 

Ø Hospitais da Universidade de Coimbra disponibilizaram vagas de 

queimados – não utilizadas por dificuldades climatéricas para a aterragem 

dos meios aéreos [Aeropress, observação simples – Dr. Vítor Matos 

Cardiologista de Intervenção dos Hospitais da Universidade de Coimbra]; 

Ø Andaluzia enviou voluntariamente ambulância medicalizada [E2, 

Aeropress]; 

Ø FAP - Aeronave C130 de prevenção em Beja [*Aeropress]. 
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3 3 3 3 ----    ANÁLISE E ANÁLISE E ANÁLISE E ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOSDISCUSSÃO DOS RESULTADOSDISCUSSÃO DOS RESULTADOSDISCUSSÃO DOS RESULTADOS    

 

Neste capítulo do trabalho vou discutir os resultados obtidos, no sentido de 

analisar as soluções encontradas na resposta no aeroporto e no hospital à luz dos 

princípios da Medicina de Catástrofe. Como referido na Introdução, este trabalho 

é essencialmente descritivo, cujo valor está na qualidade de ser um exercício de 

“auditoria”, para a documentação na memória colectiva de um acontecimento no 

âmbito da intervenção do socorro em catástrofe. 

Contudo, já referi que se pretende uma análise interpretativa desta ocorrência, 

tendo em vista reflectir no âmbito da catástrofe de forma mais abrangente e 

perspectivar o planeamento do socorro para estes casos na actualidade  

O único documento escrito encontrado sobre o acidente é o relatório técnico do 

GPIAA, que embora se debruce sobre o socorro prestado ao acidente analisando 

sobretudo o cumprimento do plano de emergência pré-definido, não explora no 

entanto algumas variáveis do contexto. 

Neste trabalho estão relatados eventos e circunstâncias que provavelmente 

tinham pouco interesse para o relatório, mas, são interessantes para o domínio 

da medicina de catástrofe ao enquadrar as acções. São exemplos, a resposta 

hospitalar que o relatório não concretiza, o curioso facto dos BMF terem sido 

accionados em primeira instância por um pescador na doca de Faro, as 

circunstâncias horárias que ditaram a resposta do HDF. 
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Passo à análise ponto por ponto dos resultados agrupados no “filme” do socorro, 

não sem antes discutir a metodologia utilizada e os registos obtidos. Debruço-

me a seguir na acção do socorro no local nas suas várias latitudes, a resposta 

hospitalar e o comando desta operação, analisando o melhor e o pior na gestão 

deste cenário. Seguem-se ainda considerações sobre a condição de vítima após a 

catástrofe, e a perspectiva do Socorro a este cenário na actualidade. 

 

3.1 - DISCUSSÃO DA METODOLOGIA 

 

A selecção do método de pesquisa, deve sempre ter em conta o objecto de 

estudo tendo como base os seus objectivos gerais. Reflectindo neste 

pressuposto, consciente da subjectividade da temática, preocupava-me 

sobretudo obter objectividade processual para estudar o estudar o estudar o estudar o CCCCaso do Acidente do aso do Acidente do aso do Acidente do aso do Acidente do 

Aeroporto de Faro de 1992Aeroporto de Faro de 1992Aeroporto de Faro de 1992Aeroporto de Faro de 1992. 

Embora o mundo de hoje, gire cada vez mais sob a forma de números, a ciência 

seja predominantemente associada a uma abordagem quantitativa, vigora cada 

vez mais um novo paradigma social na pesquisa científica, proveniente da 

necessidade de estudar fenómenos que desafiam a medição, fundamentalmente 

os fenómenos humanos e sociais, como os que estão associados a um evento da 

natureza da Medicina de Catástrofe. 

A escolha de uma metodologia metodologia metodologia metodologia qqqqualitativaualitativaualitativaualitativa e a selecção de uma tese monográficatese monográficatese monográficatese monográfica, 

fazendo triangulação simultânea entre uma abordagem abordagem abordagem abordagem descritivadescritivadescritivadescritiva    e interpretativae interpretativae interpretativae interpretativa 

do fenómeno, considerando a vertente Hvertente Hvertente Hvertente Históricaistóricaistóricaistórica, pretendia proporcionar 

compreensão das particularidades de acção deste acidente, explorando 
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experiências humanas vividas, descrições jornalísticas e regulamentação de 

segurança definida para estes domínios. Associando-lhe no entanto um carácter 

“idealista”, interessando-me a percepção do contexto considerando o tempo, o 

lugar e as circunstâncias. Estas são possibilidades que Streubert e Carpenter 

(2002), associam a este percurso metodológico. 

Esta opção, permitiu definir o trabalho de campo inicial na busca de informação 

sobre a situação, contactando por escrito ou pessoalmente as várias instituições 

intervenientes na cidade. A percepção da dificuldade de acesso e ausência de 

informação nestas entidades, levou-me a visitar a ANPC em Lisboa, o GPIAA e a 

contactar outras entidades nacionais. 

A contínua ausência de documentos disponíveis, com excepção do relatório do 

GPIAA e de um livro da condição de vítima de um cidadão holandês que me foi 

apresentado pelo responsável deste gabinete (Tenente Coronel Fernando Reis), 

mostraram a necessidade de aferir informantes privilegiados, decidir os campos a 

investigar (resposta no local, resposta hospitalar, implicados da catástrofe e 

planeamento futuro), e procurar outras fontes, como os interventores directos, as 

entidades estrangeiras envolvidas, o cidadão holandês que relatou a sua vivência, 

e o consulado da Holanda no Algarve, para acrescentar informação, o que me 

permitiu esclarecer melhor o caso. 

Esta multiplicidade de fontes, de métodos de colheita de dados, o ampliar das 

mesmas face às questões e aos campos de acção que foram surgindo no decorrer 

da pesquisa, e a sua triangulação, é uma das características da metodologia 

qualitativa e do Estudo de Caso (Pope e Mays, 2005), para permitir esclarecer 

melhor os fenómenos em análise. 
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Embora para os puristas um período de 18 anos, talvez não caiba na definição do 

que é histórico, é este o tempo passado sobre o acidente com o voo Martinair 

MP495, a necessária “pesquisa de documentos pessoais, diários, papeis e 

procedimentos, artigos de jornais e comentários” Streubert & Carpenter (2002, 

p.20) dos actores do cenário, deram-lhe este cariz, uma vez que se reportam a 

uma época em que os recursos e os contextos eram diferentes da actualidade. 

Todo o conhecimento possui uma dimensão histórica, esta importância observa-

se por “a história possuir raízes num interesse real do presente”, ao permitir “(…) 

compreender o passado a fim de explicar relações presentes e futuras” (Streubert 

e Carpenter, 2002, p 221), esta perspectiva que adoptei veio de encontro à 

finalidade desta investigação, pois penso que um conhecimento mais profundo 

da mitigação do acidente de 1992, nos permite perceber melhor o socorro 

previsto no presente e talvez perspectivar melhores intervenções futuras. 

A selecção deste percurso metodológico, permitiu ainda aceder ao relato da 

experiência de uma das vítimas deste desastre, o que constituiu uma importante 

fonte de dados, relativamente à intervenção da Medicina de Catástrofe na área 

dos “Implicados” nas “Catástrofes” da aviação civil. 

Foi assim possível, dar resposta e alargar de forma consistente as pretensões 

deste estudo, porque tal como Streubert & Carpenter (2002, p.4) dizem 

“a ciência deve fornecer informação sobre as vidas das pessoas que 
interagem e funcionam em sociedade, os investigadores necessitam 
examinar todas as partes da realidade – a realidade subjectiva e a sua 
contraparte objectiva. Devem reconhecer o conhecimento subjectivo e 
valorizá-lo igualmente, de forma que o conhecimento científico 
represente a visão das pessoas que experimentam a vida”.  

Daqui a necessidade de ter neste estudo, múltiplas fontes de dados e informantes 

privilegiados que enformassem as acções deste contexto de intervenção. 
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A teoria teoria teoria teoria crítcrítcrítcríticaicaicaica,,,, descrita pelas autoras atrás citadas como uma forma livre sem 

restrições de desenvolver conhecimento que conduza à compreensão, foi 

utilizada na interpretação dos dados. Se outros percorressem este caminho, 

encontrariam os mesmos achados, mas talvez as inferências fossem outras, 

porque estas objectivam-se aos meus olhos. O que se observa não é a única 

realidade, pois a realidade, são de facto realidades (Streubert e Carpenter, 2002). 

O cineasta Manuel de Oliveira in Visão nº 822 (2008, p. 121), utilizou uma 

expressão da sua arte, que julgo traduzir perfeitamente esta ideia, “podem-se 

fazer vários retratos da mesma pessoa: a pessoa é a mesma, os retratos são 

diferentes”. 

Para finalizar importa referir contudo, que o retrato alcançado do acidente e da 

sua mitigação, incluiu sempre a fiabilidade aos princípios metodológicos 

descritos e teve em conta os “vários retratos” das múltiplas fontes na sua 

construção. 

 

3.2 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DA INTERVENÇÃO 

 

A análise que se segue, centra-se na intervenção operacional no local do acidente 

e na resposta hospitalar sob a égide dos princípios da “Catástrofe” à luz do 

planeamento previsto para os acidentes da aviação civil, mas, começo por 

analisar os registos encontrados sobre a mitigação deste acontecimento, uma vez 

que esta análise crítica constituía um dos objectivos deste estudo. 
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Esclareço que nesta discussão, uso como referências os documentos ICAO nas 

suas edições mais recentes confirmando que não sofreram alterações de 

conteúdo referentes aos assuntos em análise reportando a 1992. 

 

3.2.13.2.13.2.13.2.1    ----    RegistosRegistosRegistosRegistos, L, L, L, Liçõeiçõeiçõeições Aprendidas e Partilha do Cs Aprendidas e Partilha do Cs Aprendidas e Partilha do Cs Aprendidas e Partilha do Conhecimentoonhecimentoonhecimentoonhecimento    

 

A procura de registos e relatórios sobre esta “Catástrofe”, tinha como objectivo 

neste estudo, não só obter informação que permitisse fazer o filme da mitigação 

deste acidente, mas, também perceber a real produção desses registos e 

relatórios nas várias entidades intervenientes, no sentido de perceber que 

aprendizagens se fizeram. Isto porque não percepcionamos uma cultura de 

aprendizagem com os erros e as situações de “Catástrofe” passadas, vigente no 

nosso país.  

As actuais evidências da importância dessa perspectiva de aprendizagem, ficam 

também aqui declaradas. 

Verifiquei nesta busca de relatórios e documentos referentes a esta “Catástrofe”, 

que apenas o GPIAA o tem disponível e até público na sua página da internet. 

Existe também um relatório, a que não podemos ter acesso devido ao segredo de 

justiça imposto ainda a este acidente, no aeroporto pelo processo que ainda 

decorre e opõe a ANA e a Martinair. 

Nas restantes entidades e pessoas contactadas, encontrámos referência à 

existência de relatórios feitos na altura nos Corpos de Bombeiros da cidade e 

Protecção Civil Distrital, contudo, estas provas desapareceram, não estão 

arquivadas nem nos arquivos nacionais da Protecção Civil. 
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A não preservação de documentos desta natureza, parece-nos denotar a ausência 

de uma cultura de segurança, de aprendizagem com os erros e de cumprimento 

regulamentar que vigorava já na altura. 

É uma condição com efeitos no presente, numa altura em que se constrói o PEEA, 

pois impede o cumprimento de algumas das premissas definidas pela Directiva 

relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de 

planos de emergência de protecção civil, constante da Resolução nº 25/2008 da 

Comissão Nacional de Protecção Civil, publicada no Diário da República de 18 de 

Julho de 2008. Que preconiza na alínea f) do artigo 8º da Directiva, ter-se em 

consideração a “caracterização da situação de referência relativamente aos riscos 

em análise, incluindo cronologia de eventos passados e identificação e descrição 

das metodologias utilizadas para a análise e avaliação de risco” (ANPC, 2008, 

p.13). 

Contudo, não nos podemos esquecer nesta análise, do contexto de 1992. A 1ª 

Lei de Bases da Protecção Civil Nacional (Lei Nº 113/91), tinha menos de um ano, 

e a deliberação do Conselho de Ministros para a criação de um Plano Nacional de 

Emergência acontece apenas a 1 de Setembro de 1994. 

Mas, se nas entidades referidas anteriormente os registos desapareceram, outras 

houve em que o Relatório Final nunca foi efectuado, nomeadamente no HDF, que 

na altura não tinha qualquer Plano de Emergência. O Planeamento de Emergência 

Hospitalar só é obrigatório no nosso país desde 1998, embora tenhamos que 

considerar a distância temporal que nos separa de 1992 e o enquadramento legal 

à época neste âmbito, o facto de não existir um plano não deve no entanto 

desculpar a inexistência de um relatório, e a inexistência de um arquivo 

organizado e separado dos processos das vítimas tratadas no hospital no âmbito 
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do acidente, uma vez que estes já eram persistentemente recomendados até por 

literatura anterior à época, Huguenard (1984) diz que,  

“l’établissement de rapports par les EMS est obligatoires. Cependant, 
plusieurs systèmes EMS courants ne disposent pas d’un registre précis 
des situations. Les faits ne sont pratiquement plus consignés en temps de 
catastrophe; aussi une action énergique s’impose-t-elle en vue du 
rétablissement et du maintien de cette pratique”. 

Ao contrário do que já acontecia noutras latitudes em situações semelhantes, 

deste desastre aéreo, não resultou no nosso país qualquer estudo. Ao 

efectuarmos uma pesquisa nas publicações científicas da área da Emergência 

Médica e “Catástrofe”, não sendo muitos, são alguns os estudos que surgem 

desta época sobre a intervenção nestes casos, são exemplos, “An Overview of 

Aircraft Disasters” (Baskett, 1983); “Prehospital Care at a major International 

Airport” (Cwinn, Dinerman, Pons e Marlin, 1988); “An analysis of civil aircrash 

statistics 1977-86 for the purposes of planning disasters exercices” (Rutherford, 

1988); “Lessons to be learned from the major disaster following the civil airliner 

crash as Keghorth in January 1989” (Malone, 1990); “Survivors of the M1 Crash: 

Outcomes of injuries after 1 year” (Rowles, Learmonth, Tait e Macey, 1991), “The 

Amsterdam air Disaster-Management and fate of casualties” (Mackie, Hoekstra e 

Baruchin, 1994). 

Malone (1990), tinha mesmo uma percepção muito actual no seu estudo, 

referindo que o seu propósito é rever as lições aprendidas, para melhorar a 

intervenção das equipas médicas no local, no hospital e optimizar os sumários 

dos “diebrifings”. 

Um acontecimento que teve tão forte impacto na estrutura hospitalar, nas 

pessoas que a viveram, e que teve um eco tão grande em toda a comunicação 

social do país e até do mundo (Direcção do Aeroporto de Faro, 1993), tendo sido 
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apontado por essa como um exemplo na organização da resposta a esta 

emergência, deveria ter suscitado muitas reflexões e aprendizagens ao nível local 

e nacional. 

Constatamos esses elogios no Jornal Público de 23 de Dezembro de 1992 (p. 4) 

(In Aeropress) “A Holanda ficou impressionada com a operação de socorro dos 

serviços de assistência portugueses após o desastre de segunda-feira no 

Aeroporto de Faro. Vítimas e testemunhas elogiam a rapidez e o profissionalismo 

dos bombeiros e pessoal médico”. 

Mas parece-me que esta aprendizagem não se verificou, e hoje, é praticamente 

impossível com os dados que restam nas fichas GDH encontradas no HDF, 

caracterizar adequadamente o padrão traumático desta “Catástrofe”, listar com 

certeza todos os procedimentos e tratamentos efectuados nesta resposta, e intuir 

plenamente quais as lições que se aprenderam com esta situação. 

Se as reflexões sobre a intervenção tiveram pouco eco no nosso país, este 

desastre aéreo foi no entanto, alvo de considerações na Holanda sobre a 

intervenção pós-catástrofe aos seus “Implicados”. Para além do relato na primeira 

pessoa de uma das vítimas desta “Catástrofe”, foi efectuado um estudo em dois 

tempos (1995 e 1998) por três psicólogos que contactaram com estas vítimas, e 

se debruçaram sobre os efeitos sociais, legais, e económicos desta “Catástrofe”. 

Segundo estes autores, Duin, Overdijk, Wijkhuijs (in Ten Hove, 2005), a análise de 

um desastre aéreo em Outubro de 1992 em Amesterdão, conjuntamente com 

estes estudos, facultaram aprendizagens já utilizadas noutros acidentes aéreos 

no país, ficando assim bem patente a importância das lições do passado. A este 

respeito dizem, 
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“Investigation into the cause of a crash as initiated in 1992, will never 
proceed in the same way again. Experiences after the disasters in the 
Dutch cities of Enschede and Volendam, and lessons from the past have 
led to a strong institutionalization of disaster response. Soon the Dutch 
government will install a Council for Safety that should conduct 
independent and professional investigations of calamities. To some 
degree the government also has learned its lessons with respect to 
aftercare. Although the results are not yet available, it appears that the 
coordination of aftercare following the disasters in Enschede and 

Volendam has greatly improved, in comparison to 1992”.  

Como no nosso país, não se encontraram atestadas as lições aprendidas no 

âmbito desta “Catástrofe”, questionámos os informantes privilegiados deste 

contexto de acção sobre as mesmas, e sobre as alterações por estas produzidas. 

A grande maioria referiu “aprendeu-se pouco, tudo se manteve igual” (E2, E3, E5, 

E8, E9, E11), apenas o E10, referiu que as alterações arquitectónicas no SU, 

efectuadas alguns anos depois, nomeadamente, a reestruturação da sala de 

emergência (sala de directos), teve em consideração a dificuldade sentida para 

receber um elevado número de vítimas graves sentida esse dia, contudo estas 

alterações foram pouco ambiciosas, uma vez que a sala ainda hoje está 

preparada para a recepção de apenas duas vítimas, recebendo e tratando sem as 

máximas condições, um número significativamente maior com muita frequência 

no quotidiano. 

Curiosamente, esta parca aptidão para a análise do erro e a reflexão nas lições 

aprendidas na área médica, contrapõe-se aos procedimentos a este nível na 

aviação civil, o que de alguma forma confirma os dados obtidos nesta 

investigação, os únicos documentos escritos encontrados, são o relatório do 

aeroporto, e o relatório do GPIAA. 

É extremamente interessante a este propósito, um artigo publicado por 

Helmreich no British Medical Journal em 2000, “On error management: lessons 

from aviation”. Neste artigo, o autor compara a similitude de complexidade dos 
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dois âmbitos de actuação, da sua cultura profissional, a imprevisibilidade das 

suas variáveis internas, e, as diferenças na aprendizagem com os incidentes ou 

acidentes nos dois contextos. 

O autor diz que os incidentes aéreos são pouco frequentes, muito visíveis, e 

frequentemente envolvem a perda massiva de vidas, resultando em investigação 

exaustiva das suas causas, relatórios públicos e proposta de acções de melhoria, 

sendo que 70% das situações acontecem por falha humana. Já os eventos 

médicos adversos, que nos Estados Unidos se estima resultarem entre 44.000 a 

98.000 mortes anualmente, acontecem individualmente aos doentes e 

habitualmente sem qualquer mediatismo. Mais importante, sem qualquer 

normativa metodológica de investigação, documentação ou disseminação.  

Na opinião de Helmreich, embora o ambiente médico não seja um cockpit, a 

medicina podia aprender com a aviação. A aceitação da inevitabilidade do erro, 

da recolha e tratamento de dados sobre os mesmos, o desenvolvimento de regras 

metodológicas de investigação, documentar e disseminar o erro e as suas lições, 

permitiria reduzir a sua frequência, a sua severidade e aumentar a segurança das 

pessoas. Este objectivo é amplamente reconhecido na área da aviação civil, com 

uma cultura de segurança em que a investigação de acidentes permite a melhoria 

de sistemas e procedimentos (Aircraft technology Engineering & maintenance, 

1996; NTSB, 1998; ICAO, 2001; AAIB, 2009), tendo sido possível desde a década 

de 80 reduzir a mortalidade em 34% (Antosia, 2006). 

Os propósitos da investigação nesta área, são desde sempre, “determine the 

circumstances and causes of the accident and to make safety recommendations, 

if necessary, with the view to the preservation of life and the avoidance of 

accidents in the future. It is not to apportion blame or liability” (AAIB, 2009). 
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A óbvia e necessária aplicabilidade destes princípios à área médica, começa a 

fazer-se sentir actualmente, um estudo de Berenholtz et al (2009) desenvolvido 

no contexto do Bloco Operatório, mostra o benefício do uso do Briefing e 

Diebriefing sistematizado por formulários de registo que relatam e verificam o 

cumprimento de check lists de boas práticas no aumento da segurança dos 

pacientes, melhoria das práticas e optimização do trabalho de equipa. Claro que 

é evidente a possibilidade de exportar este conceito para a área da Urgência 

Colectiva, onde múltiplas equipas trabalham conjuntamente, aliás talvez até esta 

seja precursora da metodologia. 

Não olhando ao âmbito da Medicina de Catástrofe do nosso país, pois talvez o 

único acontecimento catastrófico que até hoje tenha sido sujeito a alguma 

investigação seja a queda da Ponte Hintze Ribeiro (Gandra, 2005). Mas, olhando a 

realidade internacional, que pese embora a desorganização típica inicial na 

resposta às “Catástrofes”, subjacente ao seu carácter não previsível, sempre 

muito criticada e mediatizada nos Media, temos assistido, talvez até por isso, a 

um maior cuidado na reflexão e aprendizagem com as experiências anteriores, 

sendo referidas como a plataforma para a construção da resposta futura às 

“Catástrofes” (Crippen, 2001). 

Pude percepcionar o benefício concreto destes princípios, recentemente num 

estágio que tive oportunidade de realizar no Rambam Health Care Campus de 

Haifa, em Israel. Depois da resposta que este hospital teve de dar no tratamento 

das vítimas da Guerra com o Líbano em 2006 (a estrutura hospitalar chegou a 

estar na linha de fogo dos mísseis Katiusha Libaneses), e de se terem percebido e 

estudado as insuficiências e dificuldades, decidiu-se reestruturar o contexto de 

resposta com a ampliação e construção de um novo SU concretizada em 2009. As 

áreas de recepção de doentes foram dotadas de capacidade de expansão 
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imediata em situações de “Mass Casualty”, das 60 camas quotidianas para 100, a 

Sala de Emergência e Trauma passou de uma capacidade de recepção de três 

pessoas, para uma moderna sala com seis espaços para doentes críticos com 

capacidade de expansão com qualidade até onze (Rosner e Sivy, 200?). 

Esta reflexão, conduziu também à obrigatoriedade de adoptar medidas de defesa 

de âmbito arquitectónico, há agora a possibilidade de descontaminação Nuclear, 

Radiológica, Biológica e Química (NRBQ), decorre a construção de uma estrutura 

subterrânea com capacidade anti-míssil e anti-terrorista, que se transforma 

rapidamente num hospital de emergência com capacidade para 750 camas, 

sendo auto-suficiente e capaz de gerar a sua própria energia, oxigénio, água 

potável e gases medicinais sem reabastecimentos por mais de 72 horas. (Rosner 

e Sivy, 200?; Hyams, 2010)  

A análise e investigação de situações passadas, levou também ao incremento de 

sistemas pedagógicos de formação e treino desenvolvidos pela Escola de 

Emergência Trauma e Catástrofe do hospital e pelo país, hoje reconhecidos 

internacionalmente (Hyams, 2010; Rosner e Sivy, 200?; RHCC, 2010). 

O uso de Modelos Pedagógicos de treino centrados no Briefing, treino local 

bimensal de pequena escala com gravação de imagem e Diebriefing, simulacros 

anuais de grande escala de âmbito nacional envolvendo todos os operacionais 

com o mesmo sistema de Briefing e Diebriefing, o uso quotidiano de métodos de 

monitorização, auditoria, estudo e partilha de resultados da qualidade de 

cuidados na área do trauma, e a partilha da sua experiência e conhecimento com 

o desenvolvimento de cursos de formação a nível nacional e internacional da área 

da “Catástrofe”, tendo mesmo um dirigido a Portugal e ao seu contexto, são uma 

realidade, proveniente da experiência e lições aprendidas. 
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Deste contacto privilegiado e desta partilha, detive uma lição sobre a qual me 

parece interessante pensar. No Rambam Health Care Campus, relativamente à 

“importação” do modelo americano que utilizam, têm como lema “ADAPT BUT 

NOT ADOPT. TAYLOR IT TO OUR NEEDS” (Hyams, 2010). Criam assim um modelo 

próprio ajustado à sua realidade, que fomentam numa interessante cultura de 

partilha de conhecimentos, referindo dever ser adaptado e não adoptado por 

cada um dos países que ensinam.  

Num país como Portugal, tão aberto à adopção de novos modelos operativos 

nesta área, sem qualquer estudo e reflexão sobre as nossas reais necessidades, 

importa difundir esta perspectiva. 

Esta cultura de responsabilidade, partilha de experiências e lições aprendidas 

com estudos de intervenções passadas transversal a várias áreas do saber, 

aplicada ao âmbito dos cuidados de saúde, está muito mais desenvolvida nos 

países anglo-saxónicos (Bessa, 2009). Tem sido referenciada como fundamental 

à Medicina de Catástrofe por muitos autores (Leiva, 2005; Nato, 2005; Bandeira 

2008), para a garantia da qualidade e melhoria das performances relativamente à 

prevenção, mitigação e redução dos efeitos das “Catástrofes” na saúde das 

populações afectadas, pelo que é tempo de a começarmos a por em prática por 

cá. 

A NATO (2005) partilha desta visão referindo que, estes estudos devem ser 

normalizados para permitirem comparações com e entre diferentes países, para 

isso, é necessário começar a implementar modelos de acção e avaliação comuns 

que foquem: 
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• Garantia de Qualidade – depende dos resultados pretendidos, que resultam 

dos objectivos de resposta a cada catástrofe e do seu contexto, mas 

devem ser “standardizados” internacionalmente; 

• Responsabilidade – todas as autoridades e serviços de emergência devem 

partilhar o conhecimento e experiência entre as instituições e 

organizações relevantes, nacional e internacionalmente; 

• Dibriefing – a revisão e avaliação dos processos organizacionais, de forma 

normalizada e estruturada, permite identificar pontos fortes e fracos do 

sistema, erros na intervenção nos vários sistemas de resposta médica 

(pré-hospitalar, hospitalar e outros serviços de emergência), resposta das 

autoridades locais e nacionais; 

• Futuro – a criação de bases de dados nacionais e internacionais, com 

ferramentas e parâmetros comuns, onde se possa estabelecer um sistema 

em que os decisores possam comparar incidentes com e entre diferentes 

países. 

São vários os autores que propõem modelos de recolha de dados para a 

elaboração dos relatórios e diebriefings após eventos catastróficos (Leiva, 2005; 

NATO, 2005), por provir do consenso de vários peritos mundiais da área, e pela 

sugerida necessidade de normalização, no ANEXO IV apresento a proposta da 

NATO. 

Ao nível do registo de situações anteriores, esta organização (2005, p. 59) 

acrescenta ainda que a melhoria de processos nesta área só fica completa com a 

partilha dos conhecimentos adquiridos, pelo que hoje se justifica e é imperativo, 

“Sharing of knowledge and experience using the internet or any other means is 

advisable, as inexperienced organizations may gain knowledge from the 

experiences of others”. 
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Parece-me que a divulgação destes conceitos pode ser um valor acrescentado, no 

sentido de não se repetirem as lacunas na reflexão que verificámos com este 

acidente, e iniciarmos um caminho de uniformização de procedimentos que 

respeite os contextos, tendo em vista as bases de dados comuns, a optimização 

do planeamento, da organização, da execução e aprendizagem na área da 

Medicina de Catástrofe. 

 

3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 ----    DDDDiscussão da Intervençiscussão da Intervençiscussão da Intervençiscussão da Intervenção no Aeroportoão no Aeroportoão no Aeroportoão no Aeroporto    

 

Uma situação de Emergência num aeroporto, pode resultar de acidentes ou de 

outro tipo de actos que constituam grave ameaça para a segurança aeronáutica e 

operacionalidade de um aeroporto. Para assegurar a coordenação de medidas a 

tomar nestas ocorrências, as estruturas aeroportuárias são obrigadas a um 

rigoroso Planeamento de Emergência imposto pelas normas nacionais e 

internacionais da aviação civil. No caso português, actualmente a protecção e 

segurança dos aeroportos reporta às Normas ICAO, à legislação europeia da 

European Aviation Safety Agency (EASA), e às Leis Nacionais da Aviação Civil e 

Protecção Civil. Assim, importa nesta discussão definir alguns conceitos que nos 

permitam alguma contextualização desta intervenção à época. 

Em 1992, a protecção e segurança dos aeroportos estava apenas sob jurisdição 

das normas ICAO através dos Anexos 14 e 17 à Convenção de Chicago e do Doc. 

9137 – AN/98 – Parte 7, (Manual dos Aeroportos), que obrigava à existência de 

um Plano de Emergência para o Aeroporto, uma vez que não existia na altura 

qualquer legislação nacional na área da protecção e segurança de emergência dos 

aeroportos, e a Lei Nacional de Protecção Civil (113/91), tinha apenas 1 ano. 
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Assim, a intervenção no acidente com o voo MP495 da Martinair desenvolveu-se 

com base no PEAF na sua segunda edição elaborada em 1990, revista em 1991. 

Este define as operações de várias emergências tipificadas mediante a avaliação 

de riscos, obedecendo a um modelo conceptual comum, cumprindo os objectivos 

definidos pela ICAO. Os riscos catalogados por este plano são: 

1. Acidente ou eminência de acidente com aeronave; 

2. Incidente com aeronave no solo; 

3. Emergência com conhecimento prévio; 

4. Prevenção local; 

5. Alerta meteorológico; 

6. Incêndio nas instalações ou equipamento especial; 

7. Desvio ou sequestro de aeronaves (pirataria aérea); 

8. Ameaça de bomba a bordo de aeronave; 

9. Sabotagem ou ataque armado; 

10. Controlo de multidões; 

É finalidade do plano, orientar e estabelecer normas de aplicação, uniformizar os 

procedimentos e fomentar a coordenação de todos os Serviços do Aeroporto de 

Faro e entidades de Socorro do Exterior, na resposta às várias situações de 

emergência definidas, de modo a garantir a eficácia da intervenção (ICAO, 1991). 

Segundo o PEAF (ANA, 1990) e a ICAO (1991), os planos de emergência dos 

aeroportos têm como área de aplicação o recinto do aeroporto e as suas 

imediações, sendo que nas imediações exerce-se em duas áreas distintas: 

 Até 1 km1 km1 km1 km, com todo o pessoal e equipamento do Aeroporto, funcionando 

os meios externos como 2ª linha de apoio; 
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 Entre 1 a 8 kms1 a 8 kms1 a 8 kms1 a 8 kms,,,, após avaliação com 1/3 dos efectivos e equipamento 

disponível, em apoio dos socorros do exterior. 

Quando os acidentes ocorrem para além dos 8 km, a responsabilidade não está 

atribuída ao Serviço de Socorros do Aeroporto, devido à distância a percorrer, a 

possibilidade de êxito no salvamento seria diminuta. 

Segundo o PEAF (1990), as Emergências com aeronaves, designação genérica que 

engloba qualquer das fases em que se poderá encontrar uma Aeronave, em 

dificuldade de natureza diversa, podem ser classificadas quanto á acção a ser 

tomada: 

• Prevenção Local – quando é necessária no solo, apenas a vigilância do 

Serviço de Socorros; 

• Emergência Total – quando a avaria ou suspeita de problemas é tão grave, 

que justifica a colocação de meios externos de prevenção; 

• Acidente de Aviação – quando ocorre um acidente com uma aeronave, no 

aeroporto ou suas vizinhanças, ou o mesmo se torne inevitável, 

justificando o accionamento efectivo do plano. 

As situações atrás descritas que justificam os planos de operações específicos, 

são ainda classificadas, quanto ao grau de gravidade em, Alerta I, Alerta II e 

Alerta III. Para as ocorrências do Alerta I e II, é suposto e previsível o 

empenhamento de meios de intervenção local e eventualmente do exterior, ou no 

mínimo, a colocação dos últimos em prevenção. O Alerta III é accionado com o 

acidente consumado ou com a eminência de Acidente/Incidente, para o qual é 

necessária uma intervenção imediata de meios, e/ou a sua mobilização para 

acção efectiva ou imediata.  
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Relativamente à ocorrência do dia 21 de Dezembro de 1992, no que diz respeito 

à execução do PEAF, o Alerta III com “a identificação do Plano de Operações 

correspondente à situação «Acidente ou Iminência de Acidente com Aeronave» 

(ANEXO III) no perímetro do aeroporto, foi correctamente efectuada, tendo o 

accionamento e o desenvolvimento das primeiras fases do plano decorrido sem 

quaisquer reparos” (GPIAA, 1994, p.154). 

Contudo, o referido relatório tece algumas considerações sobre o conteúdo do 

plano, e o seu real cumprimento. Referindo que o plano em vigor respeita na 

essência as recomendações ICAO, mas que se observam algumas discrepâncias e 

insuficiências em relação a esses procedimentos, que podem ter contribuído para 

incumprimentos importantes, que analisaremos posteriormente. 

Esta consideração abre a discussão, do cumprimento dos Planos de Emergência. 

A capacidade de operacionalização dos planos, depende essencialmente do seu 

teste para aferição de procedimentos operativos. A ICAO (1990), definia e define 

ainda hoje, a obrigatoriedade de um exercício à escala total com o envolvimento 

de todos os meios do exterior bianualmente, dois exercícios parciais e dois 

exercícios de secretária anuais, para aferir procedimentos internos e consolidar 

os objectivos de concepção. 

Em 1992 o PEAF tinha sido testado, com um Exercício à Escala Total em 

Novembro 1991 (GPIAA, 1994) e um Exercício Parcial dois meses antes do 

sinistro (E1, E2, E3, E5, E8 e Aeropress]. A este respeito, o GPIAA (1994) refere 

que embora se tenha cumprido o PEAF, houve alguns incumprimentos do mesmo, 

não tiveram influência no resultado final desta operação, mas se as lesões ou a 

hora do acidente fossem outras o grau de eficácia podia ter sido menor. Os 

intervenientes confirmam também desvios do delineado. “Durante anos pratica-

se determinado plano, mas na altura real, nós não seguimos o plano, por stress 
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ou por angústia tomamos decisões consentâneas com a sensibilidade da altura. 

Plano que tínhamos praticado durante anos e anos, foi completamente subvertido 

no bom sentido” (E2). 

Face aos recursos disponíveis em 1992, posso concordar com a afirmação do 

GPIAA, no que respeita a desfechos diferentes com outra tipologia de lesões, mas 

ficará sempre uma variável por responder. Que atitudes e estratégias de 

adaptação se utilizariam face a essa realidade? A Nato (2005), refere que se tem 

demonstrado que os planos devem servir como guias, contudo a capacidade de 

adaptação aos cenários mantendo princípios básicos, demonstram muito mais 

eficácia que o seguimento rígido de planos. 

É tentando entender o contexto multidimensional deste acidente de aviação, que 

prosseguimos a sua análise. 

 

A – CONTEXTO DO ACIDENTE 

 

A “Catástrofe” do Antonhy Ruys com o voo MP495 da Martinair proveniente da 

Holanda, ocorreu numa segunda-feira, às 0833h da manhã de um dia 

extremamente chuvoso e escuro de Inverno, na região turística do Algarve, no 

Aeroporto Internacional de Faro, que dista cerca de 6 Km do HDF, o principal 

hospital de resposta ao seu Plano de Emergência. 

Estas são as circunstâncias deste ACEM. Todas elas influenciam a sua resposta 

organizativa, pois as “Catástrofes” caracterizam-se exactamente por não serem 

indiferentes ao local e à hora a que ocorrem, às condições climatéricas, ao dia da 

semana, às populações que atingem, às distâncias a que se encontram os meios 
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de socorro, ao número de equipas de resgate disponíveis, às avarias técnicas dos 

veículos de resposta, etc. 

Todos os factores citados se podem constituir como facilitadores, ou obstáculos 

à gestão de um evento catastrófico (Malone, 1989; Noto, Huguenard e Larcan, 

1994; Lee, Chiu, Ng e Chen, 2002; Leiva, 2005, Bandeira, 2008). A influência que 

estes tiveram concretamente, é uma discussão que importa fazer, pois ajuda a 

contextualizar e compreender as acções empreendidas nos esforços para o 

socorro a esta situação. 

O avião acidentado era holandês e transportava maioritariamente cidadãos deste 

país. Nesta investigação fui muitas vezes confrontada nas entrevistas, com o 

facto da nacionalidade das vítimas atingidas por esta catástrofe ter facilitado 

muito a sua gestão. Apontaram-me como motivos, no hospital, “os doentes 

holandeses portaram-se muito bem, calmos. Foram muito solidários, cedendo a 

atenção a quem pensavam estar mais ferido. Acataram ordens facilmente (…) 

Latinos não fariam isso. Características do povo são fundamentais” (E2). No 

Aeroporto na área de triagem e longe do local de impacto, “Destaco a cultura das 

pessoas que aguardaram pacientemente. A colaboração natural deste tipo de 

povo que eram as vítimas, foi fundamental. Foi uma grande colaboração. 

Religiosamente estavam sentados em cadeiras e macas à espera” (E3). 

Não querendo fazer qualquer análise antropológica da situação concreta, nem a 

podendo comparar com outras, importa salientar que a atenção aos aspectos 

socioculturais das populações atingidas é uma das variáveis a que deve atender a 

mitigação das “Catástrofes” (Noto, Huguenard e Larcan, 1994; Leiva, 2005, 

Bandeira, 2008) 
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O dia da semana, a hora e o local, são as condições que mais persistentemente 

são descritas como tendo uma influência determinante na resolução de uma 

ocorrência catastrófica (Leiva, 2005). Se pensarmos, que o que caracteriza estas 

situações é o desequilíbrio entre os recursos necessários, e os existentes para a 

sua mitigação, compreendemos esta interferência. 

No caso concreto, o facto de Faro ser a capital de uma região de turismo, facilitou 

muito toda a solidariedade social que é típica e necessária nestes eventos (Noto, 

Huguenard e Larcan, 1994), e que se desenrolou após o acidente. O que 

contribuiu para a qualidade do conforto proporcionado às vítimas. São exemplos, 

o envolvimento da região de turismo: com o apoio de veículos de transporte de 

passageiros; a oferta de capacidade hoteleira no alojamento dos feridos ligeiros e 

ilesos, facilitada pela época baixa; a ajuda de intérpretes de holandês que 

optimizou a fundamental comunicação com as vítimas; a solidariedade do 

comércio local com vestuário e alimentos, etc. Ainda a disponibilidade de equipas 

ambulatórias (médicas, de enfermagem e sociais) da CVP. 

O dia, e sobretudo a hora da ocorrência, fazem sentir a sua influência sobretudo 

na fase de Alerta e Envio de Meios (Leiva, 2005). Em 1992, esta preponderância 

foi intensamente referida como facilitadora, mas, também condicionou e alterou 

completamente a resposta. 

O acidente aconteceu às 08:33h, a troca de turnos nos serviços de emergência 

como os bombeiros, e os turnos de enfermagem dos hospitais faz-se a partir das 

08:00h, o que quer dizer, que ”a hora não podia ter sido a melhor na área da 

saúde e dos bombeiros” (E1). À hora do acidente ainda se encontravam nos 

Corpos de Bombeiros e no Hospital os profissionais dos dois turnos. Isto permitiu 

duplicar à partida o pessoal a mobilizar para a resposta, dispensando 

praticamente a utilização de outros recursos para a sua chamada,  
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O despoletar do Plano de Socorros depende entre outras coisas, do Alerta e de 

um Emissor que podem ser testemunhas privilegiadas ou profissionais, para o 

posterior Envio de Socorros (Bandeira, 2008). Pudemos observar a optimização 

desse plano: quando o alerta dos BMF foi feito por um pescador que se 

encontrava na doca de Faro (hora a que habitualmente se prepara ou termina a 

faina) e foi testemunha ocular do acidente, possibilitando o Envio de Meios ainda 

antes do Alerta da Central de Emergência; quando o primeiro Socorro Médico no 

local é casual e fortuito, sendo garantido por um Enf.º que ouviu casualmente o 

impacto quando se encontrava na baixa da cidade e se dirigiu ao local de 

trabalho no aeroporto, e um Médico que casualmente se encontrava nas 

imediações do aeroporto porque, “todos os dias ia à praia, naquele dia havia 

ainda melhores condições para ir à praia porque tinha trovoada. Tenho particular 

admiração por tempestades, gosto de as admirar” (E3), e ouviu a notícia ser 

difundida na rádio; quando é essa emissão na rádio, que permite reforçar de 

forma importante o pessoal hospitalar de folga e mesmo em férias, pelo hábito 

matutino de actualização de notícias vigente na população em 1992. 

Já no que respeita ao pessoal médico, a hora do acidente condicionou o envio 

imediato do Socorro Médico requerido pelo PEAF. No turno da Noite o pessoal 

hospitalar está reduzido ao mínimo. Confrontado com a Brigada de Trânsito da 

GNR que no rigoroso cumprimento do plano, às 08:45h vai ao hospital para 

transportar as equipas médicas que se deveriam deslocar para o aeroporto, o 

Comando Hospitalar por falta de recursos, decide não cumprir o plano 

concentrando a sua resposta organizada no Hospital. Esta decisão adaptativa 

mudou completamente o “jogo” previsto para esta mitigação. 

As condições climatéricas, também tiveram a sua influência nesta intervenção, 

segundo o relatório de GPIAA (1994), a chuva torrencial que se fazia sentir 
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condicionou a eficácia do espumífero utilizado no combate ao incêndio causando 

a sua diluição. Dificultou ainda as manobras para o posicionamento das viaturas 

de combate ao incêndio do aeroporto, inoperacionalizando duas delas nos 

acessos de emergência à pista na segunda fase de intervenção. Dificultando a 

extinção dos reacendimentos, consumindo recursos humanos preciosos para a 

execução de tarefas de coordenação do resgate e socorro das vítimas, que 

entretanto assustadas fugiam em debandada pelos seus próprios meios para 

zonas mais seguras. 

Isto levou na altura o relatório do GPIAA, a recomendar que o aeroporto 

optimizasse os acessos de emergência e os dispositivos de reabastecimento de 

acordo com as recomendações ICAO. 

O estado enlameado do terreno onde o avião se imobilizou, na opinião dos 

operacionais envolvidos, também foi apontado como podendo ter concorrido 

para amenizar a cinemática de trauma do acidente, contribuindo para o elevado 

número de sobreviventes, e um baixo índice de trauma de extrema gravidade. 

O relatório do GPIAA (1994), não estabelece essa relação directa, mas considera o 

acidente globalmente sobrevivível. Este factor foi condicionado pela evolução do 

fogo subsequente, sendo possível admitir-se que parte das vítimas fatais teria 

sobrevivido às lesões traumáticas sofridas, o que também está documentado em 

casos similares (Malone, 1990).  

Relativamente à sobrevivência, contrariamente ao que é a percepção pública, que 

na altura levou a amplos comentários pelo elevado número de sobreviventes 

deste acidente, a esmagadora maioria dos acidentes graves (os que envolvem 

fogo, feridos graves e apresentam danos estruturais importantes ou destruição 

da estrutura da fuselagem) de aviação são sobrevivíveis. 
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Dois estudos o confirmam, um relativo à época (estatística de acidentes entre 

1977-1986), referindo que a sobrevivência aumenta quando os acidentes 

acontecem nos aeroportos, chama a atenção para a possibilidade de haver 

acidentes com mais de 300-500 sobreviventes a que é preciso responder 

(Rutherford, 1988). Um estudo do NTSB (2001) faz uma resenha destas 

ocorrências da aviação civil desde 1983 a 2000 concluindo, que 80% dos 

ocupantes sobreviveram, e nos que perecem, o fogo e o impacto traumático são 

as motivações. Estes achados têm concordância com o acidente de Faro, cuja 

sobrevivência foi 83%. 

O estudo do NTSB alerta, que a sobrevivência depende da conjugação de esforços 

de muitas indústrias e entidades: na construção de equipamentos mais seguros; 

na capacidade do combate ao incêndio; na capacidade de evacuação e prestação 

de cuidados aos feridos. Mas diz que depende sobretudo, da capacidade dos 

ocupantes abandonarem a aeronave por si próprios, aptidão que tem sido muito 

condicionada pela desvalorização das instruções de segurança facultadas no 

início dos voos, pela percepção pública de não sobrevivência a estes acidentes. 

Uma das lições a aprender, é que importa também explicar o resultado do 

acidente de Faro neste contexto para mudar estes comportamentos, e também 

para confirmar que devemos estar preparados para esperar o inesperado nos 

desafios que estes cenários determinam. 

A curta distância hospitalar do local da ocorrência e o seu rápido acesso, 

facilitado pelo rigoroso cumprimento do PEAF no balizamento do trajecto por 

parte da Brigada de Trânsito da GNR, reservando a via a veículos de emergência. 

Permitiu optimizar a decisão de centralizar a resposta médica organizada no 

hospital. Fazendo acudir rapidamente ao local um elevado número de meios, que 
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conseguiu realizar uma veloz e eficaz evacuação das vítimas para a unidade 

hospitalar. 

As variáveis citadas com impacto negativo nesta análise, segundo o GPIAA (1994), 

condicionaram a evolução da intervenção e a eficácia do cumprimento do plano, 

mas, não tiveram impacto na sobrevivência das vítimas deste acidente. O 

relatório, chama no entanto a atenção para o facto da tipologia traumática das 

lesões das vítimas serem outras, essa influência se poder fazer sentir de forma 

importante. 

Terminada esta análise das circunstâncias da “Catástrofe” do voo MP495, 

continuo seguidamente a escalpelização dos aspectos concretos da intervenção 

no local. 

 

B – A INTERVENÇÃO LOCAL NO AEROPORTO 

 

As actividades de Salvamento no aeroporto perante um acidente da aviação civil, 

revestem-se de especificidades e sofrem influências que importa discutir 

sectorialmente. 

 

Alerta e Mobilização de Meios 

 

As operações de Socorro e Salvamento dependem de uma fase de Alarme e Alerta 

para o Envio de Socorros. Tendo em conta os relatos e os registos do GPIAA 
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(1994), verificou-se que esta etapa cumpriu o planeado no PEAF, e o previsto nas 

Centrais de Emergência do exterior, não merecendo qualquer reparo nesta 

ocorrência. 

Favorecidos pelo alerta de uma testemunha ocasional, os primeiros meios do 

exterior chegam ao local em cerca de 10 minutos. Mesmo sem um planeamento 

concreto, o Centralista do CCOR, usou do improviso, da experiência do 

quotidiano e da coordenação do seu Comando, conseguindo fazer chegar ao local 

rapidamente um elevado, e talvez até excessivo número de meios ao local, 

verificando-se assim tempos de resposta em conformidade com estudos deste 

tipo (Malone, 1990; Mackie, Hoekstra e Baruchin, 1994; Urgencias, Emergencias y 

Catastrofes Prehospitalarias: Comunidad Virtual de Emergencistas, 2008). 

O excesso de recursos referido (E1, E2, E3), acontece naturalmente pela 

inexistência de um planeamento concreto dos meios a atribuir à situação, e pelo 

habitual défice de informação relativo às reais necessidades provenientes do local 

(Lee, Chiu, Ng e Chen, 2002). 

Embora não tenha tido influência no resultado final desta operação, o 

incumprimento do controlo do Ponto de Encontro e a inexistência de indicação de 

uma Zona de Concentração e Reserva de meios que estava definida, provocou 

esse visível excesso de recursos no teatro de operações, que contribui para o 

aumento do caos organizativo e para a invasão de espaços que devem ser 

preservados para investigação. Esta situação parece repetir-se nestes acidentes, 

como foi o caso do acidente aéreo de Madrid em 2008 (Urgencias, Emergencias e 

Catastrofes Prehospitalarias: Comunidad Virtual de Emergencistas, 2008). 
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Primeira Intervenção - Operações de Socorro e Resgate 

 

A rotina do Serviço de Socorros Aeroportuários, cumpre o objectivo de conferir 

segurança às aeronaves, respeitando a categoria em que operam os aeroportos. 

Esta categoria é atribuída de acordo com tabelas ICAO (2004), com base na 

dimensão (comprimento e largura da fuselagem) dos maiores aviões que mais 

vezes manobram o aeroporto. Em 1992, o Aeroporto de Faro funcionava na 

Categoria oito, numa escala crescente de um a nove. 

Esta classificação define o nível de protecção a ser garantido pelo aeroporto no 

que toca aos recursos dos Serviços de Socorros e Combate ao Incêndio (número 

de profissionais de serviço, número e tipo de viaturas e capacidade de 

armazenamento de água e espumífero das mesmas). Cujo objectivo é salvar 

vidas, providenciando os meios para lidar com um acidente ou incidente aéreo 

que ocorra num aeroporto ou na sua vizinhança. Essa acção assume primordial 

importância, por ser nesta área que se encontra a maior possibilidade de 

salvamentos, extinguindo rapidamente o fogo que pode ocorrer após um 

acidente de aviação e garantindo a protecção para a evacuação dos sobreviventes 

da aeronave (ICAO, 2004). 

A protecção das aeronaves é conferida por rotinas de estados de prontidão, que 

têm especial relevância nas manobras de aterragem e descolagem. Centram-se 

em objectivos operacionais, baseados na velocidade de resposta dos Veículos de 

Primeira Intervenção, em que os tempos de resposta não podem exceder os três 

minutos até qualquer ponto da pista ou área de movimento, em condições de 

visibilidade e terreno óptimas. São mesmo recomendados os dois minutos. 

Tempo de resposta, que é considerado o tempo entre a chamada ou visualização 
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da necessidade de intervenção, e o tempo em que o primeiro veículo está 

posicionado para aplicar o espumífero a uma velocidade de pelo menos 50% da 

capacidade de descarga (ICAO, 1990). 

Para além do combate ao incêndio, o Serviço de Socorros, conjuntamente com o 

Serviço de Operações Aeroportuárias (SOA), constituindo as únicas equipas 

existentes inicialmente no teatro de operações, têm também como missão, 

garantir um conjunto de actividades que acautelem o Salvamento e o início do 

Socorro. Providenciando a sua Sectorização, mediante o plano esquemático em 

anexo (ANEXO V). Essas actividades definidas no PEAF de 1990 referiam: 

• O transporte e activação do Posto de Comando Avançado (PCM); 

• O transporte da torre de iluminação; 

• O transporte do Enfermeiro e da Ambulância do Posto de Socorros para o 

local, que tem como função assumir o Comando do Socorro Médico até à 

chegada dessa vertente do Exterior; 

• Depois do combate ao incêndio, o transporte e a montagem de um Posto 

de Reunião de Sinistrados; 

• Sinalização do Ponto de Encontro e Área de Espera, coordenando o fluxo 

de meios de Socorro e Salvamento do exterior ao local, sendo que se 

houver encerramento do aeroporto essa circulação se fará livremente; 

• O envio de ambulâncias e autocarros de passageiros para a Área de 

Transportes; 

• A montagem do Posto de Triagem e Posto de Primeiros Socorros, em 

conformidade com as condições ambientais e em ligação com o 

coordenador médico. 

Quando analisamos o primeiro objectivo destas operações (início do combate ao 

incêndio) e de acordo com o relatório do GPIAA (1994, 151), verifica-se que foi 
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“plenamente atingido, apesar das condições atmosféricas extremamente 

adversas”, conseguindo um tempo de resposta de um minuto e quatorze 

segundos, isto permitiu a evacuação de grande número de sobreviventes, 

fazendo a cobertura da sua segurança através do lançamento de espuma para 

parte posterior da fuselagem em chamas.  

O desenvolvimento posterior da segunda intervenção, devido a novas explosões e 

reacendimentos do fogo, foi bastante mais problemático devido a problemas de 

reabastecimento e perdas de operacionalidade dos veículos que ficam atolados 

nos deficientes acessos de emergência ao local do acidente, estas falhas 

mecânicas e estruturais sob influência do clima, são descritas noutros acidentes 

(Malone, 1990). Falhas que foram depois colmatadas pela eficácia da ajuda dos 

bombeiros do exterior. 

Esta capacidade técnica, mereceu rasgados elogios, 

“internacionalmente foi referido, o nível técnico de actuação dos bombeiros, 
o qual permitiu que apenas 17% dos ocupantes do DC 10 tivessem perecido 
(…) esta foi a opinião do Comandante dos Bombeiros do Aeroporto de 
Gatwick (um dos mais movimentados de Inglaterra) e de Frankfurt 
(Alemanha), que se deslocaram a Faro para conhecer pormenores do 
acidente e das operações de salvamento” (Diário de Notícias, 23 Dezembro, 

p. 17). 

As dificuldades inesperadas, como as condições meteorológicas que implicaram e 

limitaram uma segunda intervenção no combate ao incêndio, parecem fomentar 

definitivamente toda a descoordenação e défices de organização que se 

desenrolam a partir desta altura. As complicações referidas, consomem os 

recursos humanos do Serviço de Socorros, que deviam estar disponíveis para 

acompanhar a Evacuação das vítimas da aeronave, o seu Resgate e Socorro, bem 

como a montagem das estruturas que permitissem a Sectorização desse Socorro. 
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Conclui-se aqui, tal como noutros cenários similares (Lee, Chiu, Ng e Chen, 

2002), que a dotação de pessoal em turno, embora cumprisse as normas ICAO, é 

manifestamente insuficiente para cumprir todas as actividades que lhe estão 

atribuídas, para o combate ao incêndio, salvamento e socorro de passageiros 

(GPIAA, 1994). 

A ausência da presença de organização que encaminhasse os sobreviventes, as 

condições climatéricas que se faziam sentir, a ausência de iluminação do local, 

associado ao pânico dos sobreviventes que se agrava por algumas explosões e 

pelo fogo que volta a lavrar livremente, impossibilita qualquer esforço de Reunião 

dos Sinistrados que conseguem caminhar (Lee, Chiu, Ng e Chen, 2002; Hove, 

2005), estes fogem em debandada geral na direcção do terminal do aeroporto, 

dos veículos de socorro que chegavam ao cenário, de viaturas particulares e 

táxis, ou de qualquer lugar que os abrigasse, recusando-se mesmo a seguir 

qualquer ordem que lhes retirasse essa sensação de segurança (E6, E2, GPIAA, 

1994). 

A seguinte afirmação ilustra este cenário. “Imagem dantesca… pessoas a 

atravessar a pista e a fugir pelo seu próprio pé, outras auxiliadas por outras, 

cadáveres no chão… muitas saíam e agarravam-se a nós pedindo socorro para os 

familiares, algumas entravam na ambulância e não arredavam pé” (E6). 

É neste contexto de pressão sobre os operacionais do socorro, e sem qualquer 

Socorro Médico visível, que se inicia a evacuação selvagem, e sem qualquer tipo 

de triagem para o hospital, onde as primeiras vítimas chegam em menos de trinta 

minutos. Estas descrições, encontram paralelo nos estudos de Malone (1990), 

Crippen, (2001) e Lee, Chiu, Ng e Chen, (2002), mas são contrariadas por uma 

organização mais efectiva desta fase, com base em capacidade de Socorro Médico 
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efectivo e ordenado, nos estudos de Dove et al (1982) e Mackie, HoeKstra e 

Baruchin (1994). 

 

Segunda Intervenção - Operações de Socorro e Evacuação 

 

Para fazer a análise deste item tenho de começar por me reportar, às actividades 

destinadas ao Serviço de Socorros e ao SOA, que citámos anteriormente. De todas 

elas, a grande maioria não se realizou (torre de iluminação, montagem dos 

equipamentos que permitiam a sectorização do socorro, controlo das entradas 

para a placa do aeroporto, pontos de reunião de feridos ligeiros ou ilesos). Das 

que foram realizadas (transporte de um Enf.º ao local, condução de autocarros e 

ambulâncias ao local), mostraram “ineficiência nas acções de direcção, 

coordenação e apoio às várias entidades envolvidas” (GPIAA, 1994, 154). 

Estas acções, incluíam conduzir o Enf.º. de Serviço no Posto de Socorros do 

terminal aeroporto e a ambulância que lhe está atribuída ao local do sinistro, para 

iniciar a triagem e coordenar o Socorro Médico até à chegada dos reforços do 

exterior (PEAF, 1990). Esta Enf.ª não foi avisada do acidente, sendo surpreendida 

por uma imensa massa humana de feridos, sobretudo queimados, que entretanto 

começam a chegar ao terminal a pedir socorro. 

Ao invés, foi transportado para o local o Enf.º da Saúde Ocupacional, que não 

tinha no PEAF qualquer atribuição ao nível do Socorro Médico, nem 

provavelmente, conhecimento do plano que lhe permitisse qualquer sucesso em 

acções de coordenação (a revisão posterior do PEAF, passou a atribuir 

responsabilidade no plano e a envolver este enfermeiro no treino do mesmo). 
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É neste contexto, que dez a quinze minutos após ao acidente, chegam 

casualmente um Médico e um Enfermeiro ao terminal do aeroporto e são retidos 

pelo vasto número de feridos que já aí se encontravam, iniciando logo aí as 

acções de triagem para que solicitam evacuação para o hospital. No entanto, este 

ponto, que foi o único que realizou alguma Triagem, não conseguiu nunca ser 

disciplinador da mesma. 

A ausência de contacto e comunicação directa com a estrutura de Comando do 

PCM, fundamental para iniciar a gestão de um cenário (Leiva, 2005), possibilitou 

que se continuasse a evacuação selvática, a partir do teatro de operações. A 

confirmar isso, há um passageiro único que foi conduzido ao Centro de Saúde de 

Loulé, por um bombeiro mais zeloso do cumprimento dos simulacros, em que se 

preconizava distribuir vítimas menos graves pelos Centros de Saúde. Não deixa 

também de ser curioso e confirmador desta descoordenação, que muitos dos 

entrevistados com intervenção na coordenação no local referissem desconhecer 

essa Triagem, referindo que tudo se fez “anarquicamente e de improviso” (E2). 

Neste cenário, entra também outra variável importante no âmbito do Socorro 

Médico previsto, que é a variável histórica. Reportando-nos ao contexto da 

actividade de Equipas Médicas Pré-Hospitalares em 1992, estas eram 

inexistentes. Essa função estava atribuída no PEAF ao HDF, que devia fornecer 

equipas médicas que se deslocavam ao local transportadas pela Brigada de 

Trânsito da GNR (um procedimento frequente no HDF em casos de acidentes mais 

graves por esta altura), que como vimos cumpriu a sua incumbência no plano 

(E8). A escassez de recursos humanos na área médica a essa hora, determinou o 

não cumprimento do plano por parte do hospital. 

Isto alterou imediatamente o paradigma de resposta previsto, transferindo a 

“Catástrofe” para o Hospital, e centrando os esforços na resposta hospitalar. 
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Segundo Noto Huguenard e Larcan (1994), de forma correcta. Pois sempre que 

não há recursos hospitalares suficientes para enviar para o terreno, é preferível 

concentrar essa resposta no hospital. 

Essas decisões, devem ser antes de mais conscientes, mas, a literatura refere que 

a mitigação das “Catástrofes” também vive da sensibilidade e intuição suscitadas 

pelo momento, vive mesmo de uma “Primeira Fase de Improviso” suscitada pela 

surpresa. Que se caracteriza pelas evacuações intempestivas e sem coordenação, 

pela ausência de triagem, com vítimas dispersas sem tentativa de reagrupamento, 

e com a ausência de concertação entre todos os intervenientes (Noto, Huguenard 

e Larcan, 1994; Leiva, 2005). É neste contexto de Fase de Improviso descrito 

pelos autores, que se decide transportar todas as vítimas para o hospital, mesmo 

os mais de 150 feridos ligeiros ou ilesos. A afirmação que se segue ilustra a 

dualidade entre a consciência e a intuição vivenciadas, 

“tudo o que andava lembrei-me a meter dentro dos autocarros dos 
transferes e veio tudo para o hospital. Em vez de ficarem na gare do 
aeroporto e triá-los e identificá-los (…) este talvez tenha sido um erro (…) 
Se questionamos o que é que foram fazer 100 pessoas para o hospital que 
não tinham nada, é verdade, mas tentamos manter as pessoas todas juntas 
não separar família, foi essa a ideia” (E2). 

A transferência da “Catástrofe” para o ambiente hospitalar, foi uma 

responsabilidade que na altura poderia ser perigosa pelo número de doentes 

habitualmente internados, mas, hoje, com a sobrelotação constante e com o 

funcionamento diário dos SU em “algoritmo” de “Catástrofe”, parece-me ser de 

todo indesejável. 

Contudo, penso que pelo impacto positivo nos sobreviventes, a preocupação 

sócio familiar de conforto referida deve ser considerada, (Hove, 2005). 
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Tudo isto revela que as características de adaptabilidade utilizadas nestes 

cenários, devem ser acreditadas como aprendizagens futuras. 

O reforço do Socorro Médico apareceu mais tarde neste sinistro, já depois das 

09:00h. O hospital, que tinha sido entretanto reforçado pelo seu pessoal do turno 

da manhã e pelos apelos da rádio, consegue enviar para o local um cirurgião, um 

ortopedista, dois enfermeiros. A CVP conseguiu também reunir alguns médicos e 

enfermeiros, que chegam quase no final das operações de salvamento 

(observação simples, GPIAA, 1994). 

Chega ainda o Coordenador Distrital da Protecção Civil e Comandante dos BVF, 

que é médico. Confirma a transferência da mitigação do Socorro Médico para o 

hospital, e assume a recolha de cadáveres. Estas equipas, que acorrem 

tardiamente a este tipo de cenários (depois de trinta minutos), limitam-se a 

acções de socorro individual e não conseguem ter qualquer acção de 

coordenação efectiva do socorro, sendo fagocitadas pelo caos (Malone, 

1990;Crippen, 2001; Lee, Chiu, Ng e Chen, 2002). 

Assim, não se cumpriram os princípios básicos de gestão de um ACEM, que 

segundo Noto, Hueguenard e Larcan (1994) e Leiva e Seda (2007), passam pela 

Sectorização do Socorro no local, criando: 

• Área de Salvamento (ponto de impacto, zona quente, área vermelha) – 

zona limitada às equipas de resgate; 

• Área de Socorro (área segura, zona amarela) – Zona de Salvamento, 

ocupada pelas equipas de socorro, com a área de triagem, Área de Feridos 

e Classificação, Posto Médico Avançado; 

• Área de Base (área de apoio, de estacionamento, zona verde) – Zona de 

todo o Apoio Logístico ao tratamento e evacuação de feridos. 
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Neste caso, estas áreas estiveram sempre misturadas e caóticas entre si, com os 

vários interventores a invadir constantemente os perímetros de segurança que 

nunca foram delimitados (E1, E2). 

Ainda segundo Leiva (2005) os objectivos da Sectorização são: 

• Dimensionar a “Catástrofe”; 

• Impedir a sua difusão; 

• Neutralizar os riscos; 

• Identificar as vítimas; 

• Estabelecer o local de trabalho de cada equipa; 

• Controlar os mirones; 

• Permeabilizar os acessos; 

• Impedir as evacuações selvagens. 

Durante a aprendizagem desta matéria, fui alertada para que algumas das 

dificuldades de intervenção em catástrofe se relacionarem com o 

desconhecimento dos interventores dos riscos locais e regionais, do contexto 

específico e planeamento tipificado para esses riscos, talvez possa inferir que o 

confirmei com as descrições que fiz sobre o socorro local deste acidente. 

Mesmo considerando, que a decisão do hospital condicionou a resposta do 

Socorro Médico local, não deixa de ser relevante a presença de profissionais de 

saúde desde o início no cenário. Contudo, nunca conseguiram interferir 

eficazmente, imprimindo ordem para solucionar o cenário de caos típico destes 

acontecimentos (Bandeira, 2008). Percepcionámos que estes se concentraram 

sempre nas acções de socorro individual para que estão treinados, com muita 

dificuldade de atender à necessária organização para benefício do colectivo 

(Noto, Huguenard e Larcan, 1994; Leiva, 2005). 
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Um dos entrevistados com acção no local, refere mesmo que a sua principal 

dificuldade foi, “o cenário que é uma novidade, não é uma situação de uma ou 

duas vítimas, em que íamos agir de forma diferente. O estar sozinho, porque não 

estamos habituados (…) isolado. Utilizando o material do Aeroporto e dos 

Bombeiros” (E3). 

Esta afirmação, alerta para as dificuldades na mudança de paradigma da urgência 

individual para a urgência colectiva. Traduz assim a necessária formação que a 

actuação em Medicina de Catástrofe exige. Está aqui patente, a dificuldade de um 

profissional que desconhece o arquétipo desta disciplina, integrar o contexto 

pluridisciplinar de acções e interacções que lhe é característico. 

Por isso Lettieri (2006) diz, “all medical treatment facilities may be called upon in 

times of need and must be prepared. For healthcare providers to effectively 

respond to disasters, they must be familiar whith their facility’s and regional 

response plan as well as their role in it”. 

Infiro que embora o PEAF existisse e fosse treinado, não era valorizado por quem 

tinha assumido a responsabilidade no Socorro Médico, a ausência de formação e 

conhecimento dos padrões de actuação em “Catástrofe”, foi o principal obstáculo 

à eficácia do Socorro Médico no local, pelo que o contexto se manteve sempre na 

“Primeira Fase de Improviso” da cadeia de socorro na “Catástrofe” de Noto, 

Huguenard e Larcan (1994), reservando-se a “Segunda Fase de Organização” (a 

integração do Socorro Médico no dispositivo geral do Socorro, avançando a sua 

competência para o terreno) para o contexto hospitalar. 

As lições aprendidas neste domínio do acidente com o MP 495, são: temos 

sempre de esperar o inesperado, a coordenação, o comando e as comunicações 

são fundamentais para o cumprimento dos planos de emergência; a necessidade 
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de reforçar a formação dos profissionais de saúde e de outros interventores para 

a actuação específica nestes cenários, mesmo os que hoje actuam em contexto 

pré-hospitalar, porque respondem quotidianamente à urgência individual; a 

indispensabilidade de adequar os recursos humanos e materiais às reais 

necessidades do planeamento existente; a adaptabilidade aos diferentes 

contextos e a consideração “sensível” pelos mesmos, é uma eficaz ferramenta da 

gestão da “Catástrofe”. 

Passo seguidamente à discussão da resposta hospitalar ao sinistro com o 

Anthony Ruys. 

 

3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 ––––    Discussão da Resposta HospitalarDiscussão da Resposta HospitalarDiscussão da Resposta HospitalarDiscussão da Resposta Hospitalar    

 

A resposta hospitalar a este acidente, surge da adaptação da resposta ao PEAF, 

enquadrada num conjunto de circunstâncias e variáveis já analisadas. 

Demonstrou a sua elevada eficácia não perdendo nenhuma das vidas humanas 

que recorreram a si, resolvendo o afluxo de 282 feridos concentrados em menos 

de umahora no seu SU, sendo que desses, entre doze a quinze tinham Prioridade 

I, e cerca de 34 tiveram necessidade de transferência hospitalar secundária por 

necessidade de cuidados mais diferenciados. 

Este acidente cumpriu assim um padrão descrito na literatura, que diz que nestas 

situações em áreas urbanas, habitualmente o primeiro doente chega ao hospital 

em menos de trinta minutos e os hospitais recebem todas as vítimas em menos 

de 1,5 horas (Lee, Chiu, Ng e Chen, 2002). 
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O SU conseguiu repor o seu normal funcionamento em cerca de cinco horas. Os 

números citados, não deixam no entanto de impressionar ainda hoje, o que é de 

relevar nesta resposta, é que surge do improviso e sem qualquer planeamento 

prévio. Na opinião de alguns “com uma organização por intuição” (observação 

simples – Enfermeira Graça Nabais). 

Contudo, se analisarmos esta resposta com base em todos os procedimentos e 

acções definidas, percebemos que todos os conceitos de Medicina de Catástrofe 

para a resposta hospitalar, preconizados na altura por Noto, Huguenard e Larcan 

(1994), que hoje encontram paralelo em Leiva (2005), estiveram subjacentes a 

esta actuação. 

Noto, Huguenard e Larcan (1994), referem que os hospitais se devem preparar 

previamente para poder adaptar as suas estruturas e modo de funcionamento às 

urgências colectivas, cujos imperativos são: 

• Preparar a adaptação arquitectónica para a chegada de numerosas vítimas; 

• Prever o reforço do pessoal e assegurar a sua formação e as possibilidades 

de trabalhar numa cadeia pluridisciplinar; 

• Utilizar o modelo de actuação em trauma, a outras urgências colectivas 

como as toxicológicas; 

• Manter um stock de materiais e medicamentos que permita responder a 

uma situação de urgência traumatológica colectiva, que são as que 

consomem mais materiais. 

Nenhum destes princípios estava previamente assegurado, e o segundo 

condicionou mesmo a capacidade de resposta hospitalar ao local da ocorrência. 

No entanto, o esforço organizativo definindo de imediato as áreas de 

encaminhamento para a triagem que se decidiu efectuar, a circunstância horária 
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do sinistro, a interligação com outras unidades hospitalares e a sua 

solidariedade, conseguiu de imediato suprir todos os outros pressupostos. 

Noto, Huguenard e Larcan, (1994) e Leiva (2005), referem que perante a 

informação de uma situação de “Catástrofe”, a Equipa de Urgência, deve declarar 

formalmente a “Situação de Emergência”. Esta declaração significa uma mudança 

brusca no funcionamento assistencial e nos papéis do pessoal, no sentido de 

assegurar, a recepção no mínimo tempo, a classificação de cada uma das vítimas 

e a sua assistência por protocolos. Isto compreende o conjunto de actividades 

organizativas que o hospital desenvolve perante um fluxo de vítimas massivo 

proveniente do exterior, que Leiva (2005, p 271,272) diz ser dinâmica e 

progressiva e define desta forma: 

• “Lista de comprobaciones número uno 
o Haber informado a la Dirección del hospital. 
o Haber dispuesto el tráfico externo controlando el tráfico. 
o Haber elegido los lugares donde dirigir los pacientes por 

categorias. 
o Haber dispuesto un área de classificación. 
o Haber activado un equipo de «parada shock». 

• Procedimientos organizativos: tiempo dos 
o Organizar un Gabinetre de apoyo a la crisis: manda e controla. 
o Controlar un equipo dedicado a las tareas assistenciales. 
o Comprometer un equipo dedicado alas actuaciones organizativas. 

• Acciones assistenciales: tiempo três. 
o Distribuir personal e médios en las áreas de expansión. 
o Activar a los quirófanos e el Servicio de Medicina Intensiva. 
o Activar Banco de Sangre para apoio al quirófano y possibles 

donantes. 
o Iniciar altas de pacientes ingressados cuidando que salgan por una 

puerta opuesta a la elegida para los ingressos. 
• Acciones de apoyo: tiempo quatro 

o Preparar un área y una persona para la atención a las autoridades. 
o Preparar un área y una persona para atención a los médios de 

difusión. 
o Preparar un área y varias personas para apoyar a los familiares. 
o Cartelizar las áreas creadas provisionalmente. 
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o Controlar e concentrar a los voluntários en un espacio concreto 
para su distribución posterior entre las áreas necesarias. 

o Evacuar a todo personal ambulatório que no sea plantilla del 
hospital. 

o Organizar un solo equipo administrativo que filie todos los 
ingressados como consecuencia de la catástrofe. 

o Organizar un equipo de vídeo interno del hospital que grabe lo 
que ocurre.” 

Se compararmos estas actividades, com as acções que os entrevistados desta 

pesquisa e todas as outras fontes de informação que obtivemos, manifestaram 

terem sido empreendidas, verificamos que para uma resposta de circunstância, 

cumpriam quase plenamente os objectivos preconizados. Isto demonstra que a 

resposta pode ter sido improvisada, mas tinha por base conhecimento de 

princípios básicos de gestão deste tipo de situações. 

A grande referência que se fez na altura à capacidade de eficácia desta 

intervenção, enaltecia a decisão de implementar um PPPPosto de osto de osto de osto de TTTTriagem prévio à riagem prévio à riagem prévio à riagem prévio à 

entrada do SUentrada do SUentrada do SUentrada do SU, que permitiu funcionar como “tampão” da disseminação do caos 

para a unidade hospitalar. De facto, foi a utilização deste princípio elementar da 

Medicina de Catástrofe que permitiu implementar o esforço organizativo 

necessário ao controlo desta situação (Bandeira, 2008). 

O esforço e a eficácia do mesmo, são perceptíveis na seguinte afirmação de Hove 

(2005, p. 20), “it is remarkable how the hospital staff is keeping their eye on 

everyone. This gives me comfort. Meanwhile, the situation is becoming well-

organized. Gradually those who shouldn’t be in the first aid section are removed”. 

Esta Triagem, foi realizada pelos elementos mais experientes do SU, cumprindo 

assim outro dos requisitos definidos para a sua implementação neste contexto 

(Leiva, 2005). 
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No fundo, não se fez mais que impor aqui a Sectorização do Socorro que se prevê 

e se deseja se faça no local. Embora, possamos afirmar que este é um caso de 

sucesso, esta atitude de transferir a “Catástrofe” para o hospital, tem sérios riscos 

de encontrar ausência de capacidade cirúrgica, de medicina intensiva, e de 

material de suporte para tão elevado número de doentes críticos (Noto, 

Huguenard e Larcan, 1994). Penso que hoje, poderia ter uma evolução bem mais 

crítica, face à sobrelotação em que os hospitais habitualmente vivem, limitando 

estes recursos. 

Desta análise, quero apenas relevar mais alguns aspectos que caracterizam a 

“Catástrofe”, que constituíram dificuldades sentidas, e que ilustram a 

interdisciplinaridade de conhecimentos e interacções para lidar eficazmente com 

ela. 

Observou-se na chegada das vítimas, o tradicional afluxo por “ondas” (Leiva, 

2005). Uma primeira “onda” de vítimas de pequena e média gravidade, 

provenientes em autocarros, táxis, carros particulares etc. Chegam depois vítimas 

mais graves em ambulância, e por último chegou a terceira “onda” de feridos 

ligeiros ou ilesos, que neste caso foram transportados em autocarros (E8, E9, 

E10, E11). Esta é a consequência imediata da ausência de organização do socorro 

no local (Lee, Chiu, Ng e Chen, 2002). 

A principal dificuldade referida pelos entrevistados nesta gestão, teve que ver 

com a identificação das pessoas, embora seja referido que a todas as vítimas foi 

colocada uma pulseira identificativa, o que é confirmado por Hove (2005) no seu 

livro. A não existência de Kits de catástrofe, associada às dificuldades das 

imprecisões de uma lista de passageiros de um voo charter, revelou dificuldades 

acrescidas neste domínio da intervenção. Fica assim demonstrada a importância 

dos Kits de Identificação para “Catástrofe”, que hoje já existem no hospital, e que 
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talvez nos permitissem ter registos mais assertivos que os encontrados nas fichas 

GDH. 

Praticamente todos os pacientes internados, foram transferidos nos dois dias 

seguintes para a Holanda, as autoridades holandesas sempre referiram confiança 

na capacidade técnica dos portugueses. Mas, os Media nacionais, fazem 

referência à desconfiança dos clínicos holandeses sobre a capacidade dos nossos 

hospitais. “Regresso Urgente: Na Holanda à preocupação pelos resultados da 

catástrofe, juntou-se outra ninguém acredita nas capacidades dos Portugueses 

(…) os serviços de saúde em Portugal não estariam preparados para uma situação 

de emergência” (Diário de Notícia, 23/12/1992, p. 18). Hove (2005) descreve 

também de forma crítica no seu livro, a decisão dos hospitais holandeses terem 

isolado todos os doentes do desastre aéreo à chegada com receio de 

contaminação por MRSA. 

Esta desconfiança devia, e deve suscitar a vontade de mudar a nossa imagem no 

exterior, deve alertar-nos para a necessidade de agir num paradigma de maior 

organização, que transpareça profissionalismo e credibilidade. 

Esta crítica, surgiu no contexto da imensa dificuldade que na altura existiu para 

responder ao elevado número de queimados. Para mais numa altura em que a 

“Unidade de Queimados fechada em São José” há cerca de um ano leva a que 

“Santa Maria esgote capacidade” (Público, 22/12/1992, p. 7). Embora a essa 

capacidade não estivesse completamente esgotada no país, Coimbra tinha 

disponibilizado vagas não utilizadas por impossibilidades meteorológicas de 

fazer aterrar os helicópteros nessa cidade, o escasso número de vagas de 

queimados no país, a completa ausência da valência pediátrica nesta 

competência, é um assunto que ainda hoje deve merecer alguma atenção para a 

mitigação de “Catástrofes” desta natureza. 
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O PEAF previa uma área de apoio a feridos ligeiros e ilesos em situação de 

acidente, mas com a transferência de todas as vítimas para o HDF, não deixa de 

ser notável que nesta ordem improvisada que foi definida, tão rapidamente se 

tenham conseguido coisas tão propiciadoras de conforto, como 

“serem servidas pequenas refeições com chocolate quente e doces (…) 
agasalhos, roupas novas e cobertores para substituir roupas encharcadas 
e com odor a queimado e a combustível (…) conforto psicossocial 
facultado por assistentes sociais e enfermeiros (…) postos de telefone 
públicos para a comunicação com as famílias na Holanda, intérpretes de 
holandês” (E10). 

Esta possibilidade, deixou nos profissionais uma enorme sensação de dever 

cumprido, e deixou nas vítimas um profundo reconhecimento por este cuidado. 

Consegui percebê-lo nas palavras de Hove (2005, p.20) quando narra, 

“the language barrier becomes frustrating. I don’t speak Portuguese, and 
only the Portuguese doctors speak English. So it is difficult to explain 
things to the other hospital staff. Suddenly there are people who speak 
Portuguese as well as Dutch. Volunteers have arrived to help from all over 
the Algarve. They become an indispensable link in the communications. 
Spontaneous, valuable cooperation emerges between the wounded, 
volunteers and hospital staff. For instance a passenger on a stretcher tells 
me that she can’t get across to the nurses that she is allergic to penicillin. 
I tell this to a volunteer, who informs the nurse. The nurse records the 
allergy, and also writes it on a note which she gives to the patient. (…) 
when he is done, he pat’s Yvonne’s behind and says, «Thank you, come 
again!» It is amusing that on a day like this a doctor still pays attention to 
these kinds of details. It is not only about the technique of inserting 
stitches, but also about reassuring the patient”. 

Este reconhecimento, fez-se sentir inúmeras vezes informalmente com múltiplas 

visitas de alguns dos sobreviventes ao Hospital e ao Serviço de Socorros do 

Aeroporto, e formalmente através de uma placa simbólica de agradecimento, 

oferecida numa cerimónia oficial ao hospital por um grupo de sobreviventes que 

se deslocou propositadamente a Portugal (Hove, 2005). 
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Isto demonstra bem a pluridsiciplinaridade de conhecimentos e actuações 

necessárias à mitigação destas situações, do domínio da Medicina de Catástrofe. 

Pluridisciplinaridade da disciplina, que esteve também presente na eficaz 

articulação de Protecção Civil e Sistema Integrado de Emergência Médica, 

permitindo a articulação de diferentes entidades civis e militares para o 

transporte secundário de aproximadamente 34 vítimas para cuidados mais 

diferenciados. Isto ocorre num contexto de inexistência do Plano Nacional de 

Emergência que como referi, só surge em 1994, mas demonstra que os 

mecanismos existiam e foram efectivos. A experiência de dificuldades 

interdisciplinares que observo frequentemente no quotidiano, deixa a dúvida se 

hoje, com muito mais legislação e recursos disponíveis, conseguiríamos obter os 

mesmos resultados. 

O improviso organizado e determinado nos objectivos, conseguiu com a Triagem 

aportar a necessária organização que se impõe à resolução das “Catástrofes”, até 

porque a sua resolução, não é um problema de Saúde, mas um problema de 

Organização e de Interdisciplinaridade entre vários domínios do saber, 

instituições, equipamentos e estruturas (Leiva, 2005). A importância desta 

Triagem é a principal lição a reter nesta dimensão do acidente. 

Realço ainda neste contexto, a importância do apoio psicossocial e da 

componente solidária. 
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3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 ----    Discussão das Actividades de MortuáriaDiscussão das Actividades de MortuáriaDiscussão das Actividades de MortuáriaDiscussão das Actividades de Mortuária    

 

A resolução de problemas médico legais resultantes da identificação dos mortos, 

do estabelecimento da causa e mecanismo de morte, são uma das componentes 

importantes e sensíveis da mitigação das “Catástrofes”, até porque o considerável 

número de vítimas que condicionam a morte colectiva que caracterizam estas 

situações, os aspectos jurídicos e do direito que lhe estão inerentes e as 

possibilidades forenses de investigação técnica relativas a esta realidade, assim o 

exigem. 

Esta problemática assume especial interesse e criticidade no âmbito da aviação 

civil, pelas dificuldades de identificação que habitualmente se associam a estes 

eventos pelo grau de destruição dos corpos, muitas vezes carbonizados e 

mutilados, e pela necessidade de preservação de indícios para a investigação 

neste processo (ICAO, 1990; Gandra, 2005; Hui Tan e Sahelangi, 2007; AAIB, 

2008;). É sentida com frequência, a incompatibilidade entre a morosidade das 

identificações e o desejo das famílias de fazer o luto ao fim de quatro, cinco e 

mais dias de espera por um corpo (Hui Tan e Sahelangi, 2007; Cetin, 2009). 

No entanto, segundo Gandra (2005), não nos podemos esquecer que a 

identificação se desenvolve para dar resposta a dois aspectos fundamentais – o 

aspecto jurídico e médico-antropológico, cujas implicações estão relacionadas 

com: 

• Atribuição de indemnizações; 

• Apólices seguradoras; 

• Bens materiais transmissíveis; 

• Determinação do estado civil do cônjuge sobrevivente; 
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• Obtenção de benefícios sociais; 

• Permitir o normal processo de luto, devolvendo o cadáver à família para 

que se proceda ao funeral. 

A autora citada, refere ainda que no caso de acidentes colectivos, os objectivos 

da medicina legal se dividem em: imediatos, relativos à recolha das vítimas 

mortais e execução das autópsias médico-legais; importantes, a respeito da 

reconstrução exacta dos factos e da colheita de provas para fins jurídicos e 

criminais. 

Esta perspectiva, e a necessidade de evidências forenses que permitam ilações 

técnicas para aumentar a segurança futura na aviação, justificam a importância e 

especificidade atribuída aos procedimentos médico-legais por todas as normas e 

manuais ligados aos acidentes aéreos (Rutherford, 1988; ICAO, 1990; Noto, 

Huguenard e Larcan, 1994; ICAO, 2006; NTSB, 1998; Leiva, 2005; AAIB, 2008; 

GPIAA, 2009). 

 

A – RECOLHA DE CADÁVERES E ACTIVIDADES DE IDENTIFICAÇÃO 

Quando analisamos os procedimentos de recolha de cadáveres e de evidências do 

acidente do Voo da Martinair, observamos que a recolha de cadáveres foi 

efectuada depois de terminado o resgate das vítimas com vida, coordenada 

conjuntamente por um Médico e pela Polícia Judiciária, tendo a recolha de 

objectos pessoais, dos corpos e sua partes mutiladas sido feita em sacos de 

cadáver de forma anárquica. Os cadáveres foram transportados provisoriamente à 

morgue improvisada no Quartel dos Bombeiros do Aeroporto como definido no 

PEAF, para posteriormente serem transferidos para a Morgue do HDF. 
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As únicas referências sobre esta matéria no PEAF (1990) (ANEXO III), são feitas 

nas atribuições dos Serviços de Socorros, no ponto “3.3.14. – Em coordenação 

com as autoridades policiais, tem em especial atenção a preservação de indícios 

do acidente que permitam a investigação do mesmo e a não remoção de haveres 

pessoais que prejudiquem a identificação de cadáveres”, e diz respeito ao Local 

de Recolha dos Mortos, sendo definido o “local para onde são transportados os 

mortos até à sua evacuação para o IML. Está localizado numa dependência do 

Quartel dos Bombeiros do Aeroporto”. 

Pode até dizer-se que se cumpriu o plano. Mas, o plano é apenas um guia de 

atribuição de funções, é omisso relativamente aos procedimentos preconizados 

para cada área de actuação. O que exige o conhecimento da acção por parte dos 

operacionais. Eram conhecidas de simulacros anteriores algumas indicações 

relativas às normas ICAO (1990), foi neste sentido que a coordenação desta 

tarefa foi atribuída ao Dr. José Cabeçadas, Comandante dos BVF, que a justifica 

dizendo “Como era médico atribuíram-me os cadáveres, estava previsto no 

plano” (E2). 

Esta percepção também se observa no cuidado de apenas iniciar esta tarefa 

depois de terminado o resgate de todas as vítimas vivas, um dos entrevistados 

refere que “na retirada dos cadáveres, aí já se cumpria o plano. Foi tudo mais 

demorado e com calma” (E6). 

Contudo, o cumprimento das normas ICAO (1990) foi apenas superficial, há 

descrições de um excessivo número de pessoas no perímetro dos destroços logo 

após o términus das operações de salvamento, inclusive “dificuldades de conter a 

comunicação social que a determinada altura pululava livremente no meio dos 

destroços e dos cadáveres” (E1), o próprio coordenador das acções de mortuária 

reconhece-o quando diz, 
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“não houve qualquer cuidado no levantamento dos cadáveres, o que 
dificultou a identificação (…) levantamento à doc, estava com a judiciária e a 
polícia e fomos identificando pelos objectos pessoais e características 
pessoais (…) arranjaram-se sacos e depois amontoaram-se na morgue 
improvisada do quartel de bombeiros do aeroporto (…) todos os pedaços de 
corpos foram recolhidos e atribuídos a corpos” (E2). 

O manual ICAO (1990, p. 62), no ponto 12.5 que se refere aos procedimentos de 

preservação de evidências forenses após o acidente, dizia que 

“rescue units should familiarize themselves with all regulations, national and 
local, regarding movement of wreckage and disposal of human remains. It is 
also important to understand the techniques and procedures used in aircraft 
accident investigation. After the fire suppression and survivor rescue have 
been completed, the following procedures should be observed”. 

Esses procedimentos referem que: 

• A remoção dos cadáveres deve ser feita sob responsabilidade das 

autoridades médico-legais. A remoção prematura dos corpos, em muitos 

casos, interfere com a identificação e destrói evidências patológicas 

requeridas pela jurisdição da investigação. 

• Se houver encarcerados, a posição e o número do lugar da vítima devem 

ser registados. Quando os corpos estão no exterior dos destroços do 

avião, as posições devem ser marcadas com uma estaca e rotuladas com 

um número identificando a vítima e o seu lugar se possível. Em todos os 

casos devem ter uma etiqueta com o número de identificação, o local onde 

foram encontradas ou o número da cadeira. Os objectos pessoais devem 

permanecer com elas ou identificados com o mesmo número; 

• Se possível, a área deve ser fotografada e mapeada para referências 

posteriores, antes de remover qualquer corpo. As fotografias são 

ferramentas fundamentais para quem tem a responsabilidade da 

investigação de acidentes. É aconselhável ter um fotógrafo entre o pessoal 
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de salvamento e resgate, para o propósito da futura investigação do 

acidente. 

• Os destroços de um avião acidentado não podem ser mobilizados até ao 

assumir da jurisdição dos responsáveis pela investigação do acidente, 

devendo o pessoal das operações de resgate e combate ao fogo ser 

treinado para na medida do possível não destruir as evidências com valor 

para a investigação. 

Embora haja uma referência jornalística, que relata a tentativa de aliviar a zona 

dos destroços e dos cadáveres, da presença excessiva de pessoas que já por lá 

circulavam livremente, feita pelo Chefe dos Socorros. Este conhecimento e 

cuidados, não foram referidos por nenhum dos entrevistados que participaram no 

socorro e resgate de corpos, foram ainda confirmadas pelo actual responsável do 

GPIAA, referindo relatos de dificuldades observadas pela equipa de investigação 

do organismo antecessor deste gabinete quando chegou. 

Assim, a ausência do cumprimento destas directivas, a incapacidade da morgue 

do HDF que só podia receber cerca de 10 cadáveres e lidava com 56, a falta de 

acessibilidade a técnicas auxiliares de identificação, para além das características 

pessoais e objectos pessoais, uma vez que não se conseguiram obter no imediato 

fichas dentárias (Jornal de Notícias, 23/12/1992), condicionaram em muito o 

trabalho das equipas forenses, o que teve como resultado a identificação de 

apenas 11 vítimas em Portugal. Os corpos foram todos transportados para a 

Holanda no dia 25/12/1992 (Diário de Notícias e Jornal de Notícias, 25/12/1992, 

In Aeropress), transferindo assim ilegalmente ao país de origem a 

responsabilidade de atribuição de identidades às restantes 45 vítimas mortais 

desta catástrofe, que cabia ao país de ocorrência do sinistro. 
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Relativamente à referida dificuldade de acesso aos registos dentários ante 

mortem, que habitualmente provém de dentistas particulares, Hui Tan e 

Sahelangi (2007), referem que quando os acidentes acontecem em períodos de 

férias, ou comemorações como o Natal ou outras festividades, estas se agravam, 

porque frequentemente as clínicas estão fechadas neste período. Não deixa de 

ser curiosa esta conclusão, tendo em conta o período de férias de Natal em que 

aconteceu o acidente com o voo MP495 da Martinair. 

O problema de lotação das morgues hospitalares, sempre levou à recomendação 

da existência de necrotérios provisórios nas situações de catástrofe, mas isso 

exige uma logística que não existia em 1992 no nosso país, e que ainda hoje 

persiste noutros países. A solução encontrada na altura estando no Inverno, 

embora com eficácia relativa, foi alargar o espaço para o corredor contíguo à 

morgue do HDF. 

É interessante verificar que esta solução encontra referências actuais na 

literatura. Em Isparta na Turquia, em 2007, um hospital cuja morgue tem 

capacidade para 9 cadáveres, recebe 57 corpos de um acidente aéreo. Tendo que 

alargar a sua área, selou um espaço de passagem para outras áreas do hospital e 

refrigerou-o recorrendo a ares condicionados, conseguindo assim responder a 

esta vicissitude (Cetin, 2009). Este é o princípio da catástrofe, responder até com 

improviso, para obter organização no caos típico destas ocorrências (Leiva, 

2005). 

Nesta análise, não nos podemos nunca esquecer do tempo histórico da 

ocorrência, embora não justifiquem alguns procedimentos, espelham as 

fragilidades e os pontos fortes desta mitigação. 
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As fragilidades, provém da ausência de normas ou leis que regulassem 

efectivamente este domínio das atribuições da Medicina Legal na “Catástrofe”, 

tanto a nível nacional e mesmo internacional. 

Os formulários da Interpol que normalizam procedimentos nesta área, só são 

publicados em 1996, O Decreto-Lei nº 11/ 98 de 24 de Janeiro constitui o 

diploma legislativo que regulamenta o papel e as competências da Medicina 

Legal, que veio a ser reformulado parcialmente pelo Decreto-Lei 96/ 2001 de 28 

de Março, não alterando a orgânica dos serviços técnicos previstos no diploma 

anterior. O Organigrama médico-legal dos desastres de massas do Instituto 

Nacional de Medicina Legal (INML) surge apenas em 2002, e é o documento que 

hoje facilitará estas acções. 

A escolha do Quartel dos Bombeiros do Aeroporto, para Necrotério Provisório, 

também me merece considerações, uma vez que segundo Gandra (2005, p. 109), 

“idealmente e de forma a não produzir repercussões sociais negativas para a 

população, não devem ser utilizados pavilhões, centros sociais, centros de saúde, 

paróquias e edifícios de carácter social pela conotação negativa que podem 

adquirir”. Noto, Huguenard e Larcan (1994), referiam o mesmo critério, e tendo 

em conta a pesquisa que efectuei, parece-me que o local de trabalho de 

interventores directos numa “Catástrofe” também se enquadra nos locais a evitar, 

pois encontrei na observação simples, relatos que referem a sensação prolongada 

de desconforto e perturbação de alguns dos bombeiros do aeroporto 

relativamente a esta situação. 

Perante os recursos existentes e o melindre deste domínio, são de realçar 

positivamente, o cuidado na remoção dos cadáveres de e para o aeroporto no 

período nocturno, evitando o impacto social negativo na população. Ainda, a 

utilização dos recursos militares, que podendo ser contestada por alguns a 
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dignidade do transporte, tornaram possível esta tarefa. Saliento também o 

reforço das competências na ajuda ao IML de Faro, pelo IML de Lisboa e peritos 

holandeses. Tudo isto demonstra bem a interdisciplinaridade e necessária 

solidariedade típica da gestão de “Catástrofe” que tenho vindo a referir (Noto, 

Huguenard e Larcan, 1994; Leiva, 2005). 

O rigoroso cumprimento das normas ICAO (1990) e o maior conhecimento da 

Medicina Legal na “Catástrofe”, embora não resolvessem todos os problemas de 

identificação que surgiram (o grau de carbonização dos cadáveres era muito 

elevado), poderiam ter provavelmente obviado alguns deles. Fica assim atestada a 

importância da formação dos interventores nesta disciplina, um problema que 

pela minha observação das reuniões do PEEA, me parece que talvez ainda hoje 

não esteja completamente acautelado. 

 

B – RELEVÂNCIA DA MEDICINA LEGAL NA CULTURA DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO 

CIVIL 

A importância da Medicina Legal no âmbito das “Catástrofes” da aviação, está 

como já referi para além da recolha, identificação e entrega dos corpos às 

famílias. A Medicina Legal é sem dúvida como refere Gandra (2005), uma 

disciplina dos vivos e não apenas dos mortos. 

O estudo da tipologia de lesões sofridas nos ocupantes, o estabelecimento das 

causas de morte dos que pereceram, o estudo toxicológico obrigatório de 

elementos chave, como os pilotos, permite à aviação civil avaliar as causas dos 

acidentes, a sua sobrevivibilidade, fazendo estudos para “melhor enquadrar as 

lesões sustidas pelos ocupantes, relacionar a tipologia encontrada, com a 
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localização no avião, as alterações estruturais (interior da cabine) e a evolução do 

acidente e das acções de evacuação e salvamento” (GPIAA, 1994, p.148).  

Flui daqui a grande importância da preservação de provas físicas e materiais 

advogada pelos procedimentos da medicina legal, sobredimensionados neste tipo 

de sinistros como atrás citei. São estes estudos que permitem desenvolver e 

implementar novos sistemas de segurança na construção de aviões, alterar regras 

de segurança e procedimentos nas operações aeroportuárias (NTSB, 1998; AAIB, 

2009; GPIAA, 2009). 

 

Ilustração 3 - Esquema de sobrevivência relacionado com a localização dos passageiros, fornecido por 

email por Ten Cor Hove publicado em 2008 no Jornal Holandês Trou, LEGENDA: Omgekomen 

(mortos no acidente), zwaar gewond (severamente feridos), volgens passagierslisjst: bezette plaats (de 

acordo com a lista de passageiros: lugares ocupados), onbezette plaats of geen stoel (não 

ocupados/lugares disponíveis ou sem cadeira).    

A Medicina Legal como domínio da catástrofe neste acidente, realizou o estudo 

do padrão de lesões e relacionou-o com a localização dos passageiros, 

permitindo construir o esquema da Ilustração 1, que demonstra bem o impacto 

do acidente na sobrevivência dos passageiros. 
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Com o auxílio deste campo de acção da Medicina de Catástrofe, o relatório do 

GPIAA (1994) concluiu que o acidente era basicamente sobrevivível, e que o factor 

condicionante principal da sobrevivência deste acidente, parece ter sido a 

evolução do fogo pós impacto, como já referimos. 

Estas conclusões advêm do uso de técnicas da Medicina Forense, que permitem 

fazer afirmações como as que se seguem, encontradas no relatório do GPIAA 

(1994, p. 149). 

“Não sendo possível confirmar em absoluto a taxa de sobrevivência pós 
impacto, a presença de alguns casos com níveis de carboxihemoglobina 
elevados nas vítimas fatais, parece sugerir que algumas das vítimas (em 
número não quantificável) teriam falecido por efeito do fogo e não por 
traumatismo directo. É igualmente admissível que por razões não 
determináveis estes passageiros teriam tido uma qualquer forma de 
incapacidade parcial (fracturas dos membros inferiores, perda de 
consciência) o que não permitiu a sua saída do avião em tempo útil, isto 
é, antes da explosão dos tanques de combustível”. 

Estes objectivos reiteram a importância da multidisciplinaridade na acção e 

conhecimento dos cuidados específicos a ter nos cenários dos acidentes da 

aviação civil. É neste sentido, que o GPIAA em Janeiro de 2009 publica o Guia de 

Procedimentos de Segurança para as Autoridades Policiais e Serviços de 

Emergência, que traduz para a nossa realidade o Guidance for the Police, 

Emergency Services and Airfield Operators do seu congénere inglês AAIB de 

2008. Este documento que também aborda os aspectos médico-legais, tem de 

ser amplamente divulgado, sob pena de se continuar a dificultar e até 

comprometer a necessária investigação e benefício da mesma, como na opinião 

do actual responsável do GPIAA quase aconteceu em 1992. 
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3333.2.5 .2.5 .2.5 .2.5 ----    Estruturas de Comando da IntervençãoEstruturas de Comando da IntervençãoEstruturas de Comando da IntervençãoEstruturas de Comando da Intervenção    

 

As estruturas de Comando das operações de um evento catastrófico são o 

principal garante da organização e sucesso da resposta à sua mitigação. Todos 

os comandos sectoriais, devem convergir para uma estrutura única de comando 

de incidente para optimizar a resposta dos socorros (Farmer, Jimenez, Rubinson e 

Talmor, 2005). 

O comando é definido por Leiva (2005), como um conjunto de actividades 

mediante as quais se dirigem, coordenam e controlam as actividades e recursos 

para conseguir um objectivo. 

Este objectivo alcança-se com o recurso a uma planificação, que estabelece 

obrigatoriamente a adaptação ao terreno bem como um comando e hierarquias 

únicos (Bandeira, 2008), que permita realizar o que a NATO (2005) chama um 

“jogo”, cujo “nome” nas “Mass Casualty Situations” é “OCCC”, que traduzido 

significa, ORGANIZAÇÃO, COMANDO, CONTROLO e COORDENAÇÃO ENTRE OS 

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA. 

 

A - COMANDO NO AEROPORTO 

 

A planificação de resposta a um acidente no aeroporto prevê que o comando da 

ocorrência se constitua no Centro de Operações de Emergência (COE), à medida 

que os seus membros vão sendo avisados. Este é um espaço físico nas 

instalações do aeroporto, já bem apetrechado em 1992, e que hoje dispõe de 
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todos os meios de apoio à comunicação (rádio, telefone, telemóvel, fax, 

fotocopiadora, internet, quadro, visualização de imagem etc.), gravação e 

visualização de imagem por cobertura de videovigilância de vários pontos de 

interesse, nomeadamente do PCM, mesas de trabalho, sala separada para 

negociações policiais nos casos de terrorismo e outros recursos necessários. 

Em 1992, faziam parte desta estrutura de coordenação: do Aeroporto, o Director, 

o Assessor de Segurança, Chefe de Serviço de Exploração, Responsável pelo 

Serviço de Operações; o Comandante Distrital da PSP; o Representante da 

Companhia Aérea; o Chefe ou Representante do Centro de Coordenação Distrital 

de Protecção Civil, o Comandante Operacional dos Bombeiros do Algarve, o 

Comandante da Companhia da Guarda Fiscal do Aeroporto, o Chefe da 

Subdelegação Aduaneira do Aeroporto. As funções de Coordenação da situação 

até o COE se constituir, pertenciam ao chefe de turno do SOA. 

Para o Órgão de Comando avançado da situação a funcionar no local da 

ocorrência, prevê-se a constituição do Comando Operacional no Posto de 

Comando Móvel (PCM), que é coordenado pelo COE, deve ser chefiado 

inicialmente pelo Chefe do Serviço de Socorros. Em 1992 juntavam-se na sua 

composição, o Chefe ou Graduado da PSP, o Coordenador Médico, um elemento 

do SOA a representar a Direcção do Aeroporto e o representante da companhia 

aérea envolvida. 

A análise a estas estruturas de Comando no acidente com o voo MP495 da 

Martinair em 1992, segundo o GPIAA (1994), mostra que a acção disciplinadora 

inicial do Serviço de Socorros, e da Coordenação do SOA, permitiram manter 

alguma ordem no desenrolar das operações. Mas ainda segundo o relatório, a 

falta de recursos humanos nesta fase, condicionou muitas das acções de 

coordenação que lhe estavam atribuídas, nomeadamente a montagem de 
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algumas das estruturas previstas para a sectorização do socorro, que acabou por 

nunca ser feita, a recolha do Enf.º do Posto de Socorros, o controlo do acesso dos 

meios do exterior a partir do Ponto de Encontro, etc. 

O COE nunca chegou a constituir-se formalmente, “não chegou a funcionar como 

equipa de apoio, coordenadora e dirigente das acções das várias entidades 

envolvidas. As suas intervenções, como se depreende da audição do canal de 

emergência, foram sempre pautadas por acções desgarradas e sem disciplina nas 

comunicações” (GPIAA, 1994, p.155)  

Isto é confirmado por um dos seus elementos, quando refere que a principal 

dificuldade nesta gestão foi “como sempre a falta de meios de comunicação, 

porque o COE não foi montado no local previsto, foi no exterior e não estavam os 

meios de comunicação da sala. Foi ultrapassado com a presença face a face” (E1). 

No entanto, a comunicação face a face não foi suficiente para obstar todas as 

suas necessidades e imprimir eficácia à coordenação, foram manifestas nesta 

pesquisa nítidas falhas neste âmbito, nomeadamente quando o comando no 

hospital refere, “havia défice de informação, não se sabia onde tinha caído, 

quantas vítimas, nada. E começaram a chegar os doentes” (E8). Quando o médico 

que realizava a triagem no local refere a existência de “grandes dificuldades de 

comunicação com todas as outras áreas e com o hospital” (E3.) 

O PCM também não cumpriu plenamente a sua função na gestão avançada do 

acidente, funcionou exclusivamente na pessoa do Chefe de Socorros na primeira 

meia hora, surgiu depois o Chefe dos BMF no apoio efectivo às missões que lhe 

estavam atribuídas, ainda apareceram alguns elementos que o integraram que 

não serviram de apoio pois tinham outras funções, nomeadamente no COE. Esta 
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situação impossibilitou o Chefe de Socorros de cumprir em tempo útil muitos dos 

procedimentos já referidos, que lhe estavam atribuídos no plano. 

Esta descrição vem de encontro ao que a literatura sempre aponta como a 

primeira e principal falha na gestão das “Catástrofes”, o Comando e as 

Comunicações, que impedem a organização (Noto, Huguenard e Larcan, 1994; 

Lee, Chiu, Ng e Chen, 2002, Leiva, 2005, NATO, 2005). Os autores apontam com 

factores chave para contrariar estas dificuldades de gestão a: notificação rápida e 

apropriada; organização rápida e eficiente do cenário; coordenação eficiente 

entre os vários serviços de emergência. 

Reflectindo nestes pressupostos e olhando para o que se passou, podemos dizer 

que o primeiro factor chave foi cumprido, no entanto, o segundo e o terceiro 

sofreram com as contingências já descritas.  

Um dos entrevistados (E2) referiu que uma das questões que se coloca é “quem 

manda, porque se sabe que quem manda são as autoridades aeroportuárias, mas 

os bombeiros também querem mandar”. Esta afirmação encontra eco na 

literatura, Leiva e Seda (2007) chamam a atenção para que nestes cenários 

acorrem muitas pessoas revestidas de autoridade, e todas querem fazer uso dela 

de forma paralela, quer dizer, todos querem mandar, podendo dar-se o paradoxo 

de não ter quem obedeça, aumentando a confusão e atrasando a resolução da 

crise. 

Esta declaração deixa a descoberto esse Comando, pois Leiva (2005) refere que o 

Comando para ser efectivo tem de ser visível e mostrar a sua presença, inferimos 

neste cenário que isto não foi completamente eficaz, o que me leva a equacionar 

uma das pistas apontadas pelo GPIAA no seu relatório, que refere o elevado 

número de tarefas planeadas a realizar pelo pessoal aeroportuário, face aos 
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recursos humanos disponíveis para as mesmas. Parece-me com já referi, que de 

facto seria impossível cumprir tarefas de montagem de estruturas de sectorização 

ou controlar estes sectores mesmo sem estruturas físicas, quando se está a 

combater o incêndio. 

Os planos são normalmente equacionados para situações com uma evolução 

previsível, em que o combate ao incêndio se realiza nos primeiros minutos, e a 

fase de resgate se inicia apenas posteriormente. Mas, como vimos estas fases são 

dinâmicas e imprevisíveis, decorreram juntas durante muito tempo neste teatro 

de operações. As complicações nesta tarefa como o atolar de viaturas que tiveram 

de ser recuperadas, surgiram pelo contexto meteorológico e pelas circunstâncias 

que se faziam sentir, eram imprevisíveis, mas consumiram tempo que 

impossibilitou a capacidade dos Socorros se terem desdobrado noutras tarefas. 

Uma situação que continua a ser descrita em cenários desta natureza (Lee, Chiu, 

Ng e Chen, 2002). 

É para responder a isto que se planeia o apoio dos Recursos do Exterior, 

nomeadamente na área do Socorro Médico, mas verificou-se que o Comando 

neste domínio nunca foi assumido, todas as pessoas que chegaram nos primeiros 

trinta minutos (tempo em que será eficaz algum esforço organizativo nesta área, 

pois posteriormente as vítimas já começaram a sair rumo ao hospital – Lee, Chiu, 

Ng e Chen, 2002) e que hipoteticamente teriam essa função, envolvem-se nas 

tarefas de resgate e triagem individual, não pegando na coordenação colectiva 

que é necessária à “Catástrofe”. 

Esta situação encontra semelhanças com a descrição, no que respeita ao 

comando e controlo de um acidente com as mesmas características, até 

meteorológicas, em Singapura. Lee, Chiu, Ng e Chen (2002, p. 197) dizem que, 
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“unfortunately, airport firefighters did not establish the medical command 
system and focused only on the fire supression. They did open the incident 
site to outside emergency medical responders; however, doctors, and nurses 
of the SMTs with their individual training and professional independence 
were usually poor commanders. It was difficult for them reorganize and 
control the scene that was already in chaos”. 

Embora a não implementação destas tarefas de Coordenação e Sectorização do 

Socorro Médico, não tivesse, neste acidente, implicações significativas na taxa de 

sobrevivência. Um acidente com outras repercussões ao nível da tipologia das 

lesões, nomeadamente lesões traumáticas graves ou hemorragias severas, teria 

muito provavelmente acentuada influência negativa na sobrevivência (GPIAA, 

1994). 

Isto também aconteceu por o hospital não ter cumprido em tempo útil com o 

apoio médico determinado no plano, que se manifestou em falta de 

conhecimentos e preparação nesta área dos profissionais que aí acorreram. 

Mesmo sendo referido que havia simulacros para este plano, quem acudiu 

inicialmente ao evento no local não conhecia o planeado. O plano era do 

aeroporto, não havendo qualquer planeamento por parte das entidades do 

exterior, uma situação que o GPIAA (1994) sugeriu dever ser corrigida 

rapidamente na área do apoio médico, identificando quais os profissionais que 

têm responsabilidade de resposta, dotando-os de competências através da 

formação e informação. 

Confirmamos esta condição quando os interventores referem, que se socorreram 

de muito improviso por não terem planos próprios, E2 “Foi tudo improvisado mas 

correu bem”; E5 “corrompi de imediato o plano ao decidir com alguém do 

acolhimento, que tinha a função de criar a sala de ilesos, colocar todos dentro de 

autocarros e direccionar para a urgência”. 
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Esta sensação de improviso e desvios do planeamento prévio, levou o GPIAA 

(1994, p.158, 159) a sugerir no seu relatório que: 

“todos os acordos de mútuo auxílio com entidades eventualmente a 
envolver nas operações, nomeadamente corporações de bombeiros, 
serviços policiais e de segurança e serviços médicos, devem estar 
firmados por escrito (…) os hospitais envolvidos, em especial o Hospital 
Distrital de Faro, deverá ter elaborado um plano de contingência para a a 
mobilização de equipas médicas o mais rapidamente possível”. 

No entanto, para além deste aspecto, há aqui de facto uma lição a aprender, as 

circunstâncias do acidente, o ineficiente comando, controlo, comunicação e 

falhas de cumprimento iniciais do planeamento, mostraram um novo cenário que 

obrigou a uma mudança de estratégia para um plano B. Ainda que pouco 

consciente e fundamentado, este plano transferia o socorro médico organizado 

para a resposta hospitalar, o que permitiu aí imprimir a necessária organização 

para a rápida e eficaz resolução da situação. 

Este é um aspecto positivo que deve ser evidenciado na gestão do acidente de 

Faro, e que determinou o sucesso da intervenção. Corrobora o que a Nato (2005, 

p.16) refere ser uma das mais importantes lições aprendidas destes eventos “do 

not set rigid protocols but rather provide principles and guidelines”. 

Cada “Catástrofe” é diferente, e o maior problema nestas situações complexas, é 

a tendência de tentar trabalhar com planos operacionais rígidos pré-definidos, os 

planos são necessários, mas devem permitir a adaptação a cada incidente. Uma 

vez que estes são distintos no que respeita, a localização, número de vítimas, 

distribuição das vítimas, severidade, tipo e natureza das lesões, equipas de 

resgate disponíveis, equipamento necessário, acessibilidades, distância para o 

hospital e outras variáveis. Neste sentido, a eficácia e sucesso dos sistemas é 

garantida, pela aplicação de princípios básicos conhecidos, adaptando-os a cada 
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situação (NATO, 2005). O que me parece ter sido conseguido, com maior ou 

menor dificuldade, mas brilhantismo nesta situação. 

 

B - COMANDO HOSPITALAR 

 

Como referi, não havia qualquer planeamento hospitalar para situações de 

“Catástrofe” no HDF em 1992, nem esse procedimento era frequente noutros 

hospitais do país. Contrariamente ao que já acontecia à época noutros países 

europeus, como por exemplo França em que a maioria dos seus hospitais 

estavam dotados dos denominados “Plans Blancs”, em que perante a notificação 

de uma ocorrência se reunia uma célula de crise pré estabelecida (Noto, 

Huguenard e Larcan, 1994) 

Era contudo conhecida a necessidade de envolvimento da resposta hospitalar a 

situações tipificadas no planeamento de emergência do aeroporto. Pelo que 

perante o alerta de um acidente aéreo e as circunstâncias, foi necessário 

improvisar de imediato uma resposta que permitisse gerir o imenso afluxo de 

vítimas que se previa. 

O Comando Operacional foi assumido pelo Chefe de Equipa de Urgência de 

Cirurgia, que imediatamente informou a Direcção do Hospital da ocorrência, e 

decidiu reunir-se com o Chefe de Equipa de Urgência de Medicina e com a 

Enfermeira Chefe para traçarem um plano de resposta face aos recursos 

existentes. Esse plano, que se apresentou aos profissionais disponíveis, foi 

rigorosa e voluntariamente seguido por todos. Era um plano que impunha 
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organização, para colmatar a mudança de estratégia face ao exigido no 

planeamento do aeroporto. 

A Direcção do Hospital e o Director do SU, perante a informação do acidente 

reúne-se na sala de reuniões da Administração, com capacidade de comunicação 

interna com o Comando Operacional, com as autoridades do Governo Civil 

Distrital e Autoridades Nacionais (MAI), constituindo um Gabinete de Crise que 

serviu de apoio na resolução de todos os pedidos sugeridos pelas operações 

desenvolvidas, nomeadamente o transporte secundário de feridos para os 

hospitais de Lisboa. 

Estes procedimentos, embora improvisados, denotam o conhecimento dos 

princípios orientadores para o Comando da situação. Genericamente, no que toca 

aos recursos humanos envolvidos, foram de encontro ao que a literatura da 

época determinava, Noto; Huguenard e Larcan (1994) referem que a célula de 

crise pré estabelecida deve ser constituída pelo Director do Hospital, o Chefe do 

Serviço de Urgência, o Chefe da Farmácia, o engenheiro etc. 

A observação e as entrevistas efectuadas permitiram-me, perceber que este 

Comando foi reconhecido e seguido, pois todos os entrevistados referiram 

sempre as mesmas lideranças. A este respeito E8 diz, “o facto de haver pouca 

gente a mandar, a solidariedade entre todos os profissionais também foi 

fundamental, acho que hoje, com todas as suas actividades … provavelmente não 

fariam. Não havia um grito no SU … estava tudo calmo e tranquilo com ordem, 

ninguém de nenhum serviço contestou o que quer que seja”. 

Tendo em conta estas percepções e a eficácia da resposta hospitalar obtida, 

parece que se conseguiu cumprir com os Princípios de Comando, que na opinião 

de Leiva e Seda (2007), são:  
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• O comando é irrenunciável; 

• O comando é unipessoal e não se partilha; 

• O comando recai na pessoa do chefe; 

• O comando exerce-se através das linhas de comando; 

• Todas as equipas têm um chefe; 

• Responsabilidade e atribuições são inseparáveis; 

• A delegação não é delegável. 

Parece-me que para isto, contribui a definição clara e objectiva de uma estratégia 

e o reconhecimento de qualidades de comando nos líderes, que os autores atrás 

citados definem como, características físicas, de carácter intelectual e espiritual, 

necessárias e convenientes para o desempenho. Sendo as mais assinaladas, o 

prestígio, iniciativa, prudência, firmeza e competência profissional. 

A eficiência deste comando fica atestada, pelo planeamento improvisado mas 

assertivo da resposta hospitalar, que sem dúvida conseguiu gerir rápida e 

eficazmente o que se imaginava ser o caos organizativo proveniente do 

aeroporto, com um Sistema de Triagem, encaminhamento primário e secundário 

dos feridos, sem a perda de qualquer vida humana. 

 

3.2.6 3.2.6 3.2.6 3.2.6 ----    ExerExerExerExercícios, Formação e Treino do Plano de Emergência do cícios, Formação e Treino do Plano de Emergência do cícios, Formação e Treino do Plano de Emergência do cícios, Formação e Treino do Plano de Emergência do 

Aeroporto Internacional de Faro em 1992Aeroporto Internacional de Faro em 1992Aeroporto Internacional de Faro em 1992Aeroporto Internacional de Faro em 1992    

 

O treino dos planos de emergência, têm como objectivo dar consistência aos seus 

objectivos, aferir procedimentos e identificar lacunas. Como constatei pela 

análise efectuada, verificou-se que embora o PEAF tenha sido testado de acordo 

com as normas ICAO pouco tempo antes do acidente em 1992, o seu 
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cumprimento não se fez em toda a sua plenitude, demonstrando também falhas 

de estrutura (GPIAA, 1994). Este resultado, encontra semelhanças noutros 

estudos sobre a temática, um deles refere, 

“prior medical preparedness were not achieved during this disaster. Poor 
compliance with the new MCI plan by the airport authority was noted. 
Victims were not triaged and did not receive adequate field medical care. 
Structural problems with the MCI plan were also noted. Site medical teams 
responding from hospitals could not function as the plan had been 
designed” (Lee, Chiu, Ng e Chen, 2002). 

Estes autores expressam ainda as causas do incumprimento, resumindo-as numa 

tabela. 

Tabela 1 - Razões para o incumprimento do Plano de Emergência do SQ Ailiner Crash, adaptado de 

Lee, Chiu, Ng e Chen (2002) 

Human Human Human Human 

FactorsFactorsFactorsFactors    

Environemment Environemment Environemment Environemment 

FactorsFactorsFactorsFactors    

Strutural Strutural Strutural Strutural 

ProblemsProblemsProblemsProblems    

FacFacFacFacilities ilities ilities ilities 

FactorsFactorsFactorsFactors    

SSSSupport upport upport upport 

SystemsSystemsSystemsSystems    

Poor atittude of 

firefighters 

Darkness Site medical teams 

function 

ineffectively  

Inappropriate and 

inadequate 

equipment 

Inadequate 

manpower of 

airport firefighters 

Inadequate 

training  

Stormy weather Impractical field 

operation 

procedures 

Equipment not 

properly stored 

and packed 

Poor coordination 

among different 

departments of the 

airport 

Poor medical 

leadership 

Fuselage in huge fire  Technical 

problems with 

communication 

devices 

 

 Wide and boundless 

crash site 

   

O acidente aéreo a que se reporta esta tabela, aconteceu em Singapura em 2000, 

e teve características muito semelhantes nas circunstâncias e mitigação ao caso 
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de Faro 1992. O plano de emergência do aeroporto de Singapura tinha sido 

reformulado recentemente, e tinha sido testado, tal como cá aconteceu. 

Ao analisar esta tabela, e tendo em conta toda a discussão do acidente com o voo 

MP495, penso que posso afirmar que as razões de incumprimento do plano 

citadas, se sobrepõem na generalidade aos acontecimentos de 1992. Isto suscita 

alguma discussão sobre os exercícios e a sua metodologia. 

Os exercícios de simulação, são importantes para a consciencialização e treino 

dos interventores e da própria população (Bandeira, 2008), no entanto, um dos 

interventores de Faro refere, “faziam-se muitos simulacros, mas eram pouco 

valorizados na generalidade. Os princípios eram corrompidos com o princípio dos 

bombeiros atrás das árvores. O conhecimento do plano era imposto, não era 

reconhecido como importante” (E5). 

Esta afirmação, realça o alerta de Romero (2008, p. 230) relativamente aos riscos 

dos exercícios. “banalizar os exercícios tornando-os muito frequentes, pode vir a 

criar a falsa ideia de que a realidade nunca ocorre, que é sempre mais um 

exercício” levando as pessoas a minimizar os perigos reais. 

As normas ICAO têm um padrão definido de regularidade e tipologia de 

exercícios, parece-me que neste caso, o mais importante nem passa pela 

discussão da periodicidade dos exercícios, mas pela reflexão que se devia fazer 

relativamente às metodologias pedagógicas utilizadas, e á selecção da tipologia 

de exercícios feitos entre nós. 

Reportando à minha experiência em alguns destes exercícios, inclusive no 

Aeroporto, sinto que as estratégias pedagógicas utilizadas, sobretudo nos graus 

de operacionalidade mais dependentes do comando, não são as mais eficazes. O 

briefing prévio ao exercício para informação dos reais objectivos do mesmo, para 
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informação das especificidades teóricas do contexto, para a definição das 

metodologias a utilizar no domínio da intervenção, raramente é feito. 

A gravação vídeo das actuações, e o posterior diebrifing participativo com os 

interventores, também é uma raridade. Com frequência, ouvimos os operacionais 

referirem que não tiveram feed back do seu desempenho. Por norma, apenas são 

informados posteriormente pelos responsáveis do seu Comando Sectorial das 

conclusões dos diebrifings da Organização e Comando do Exercício. Julgo que 

isto lhes proporciona pouca eficácia, não é tido em conta o envolvimento das 

pessoas, não é analisado e incentivado o seu desempenho, nem é promovida a 

aprendizagem com o erro. 

Como já referi nesta pesquisa, parece-me que a utilização de metodologias de 

simulação e treino mais abrangentes, dinâmicas, responsabilizadoras e favoráveis 

à discussão da aprendizagem dos operacionais, semelhantes com a que observei 

em Israel e descrevi anteriormente, proporcionam maior grau de satisfação, 

envolvimento e eficácia dos interventores. 

A capacidade de simulação mais real, em que o plano é um guia a conhecer, a 

que se acrescenta a divulgação conhecimentos específicos como o Guia do GPIAA 

(2009), sobre procedimentos para Serviços de Emergência e Autoridades Policiais, 

através de um briefing formativo inicial para apresentação de objectivos e 

modelos de actuação específicos, seguido de um diebriefing em que se possa 

analisar os aspectos anteriores, penso que pode favorecer melhores 

desempenhos. 

O outro aspecto diz respeito à tipologia de exercícios seleccionada, a ICAO 

(2004) no capítulo 9, no ponto 9.1.15, recomenda que sempre que os aeroportos 

se localizem junto a superfícies aquáticas, o plano de emergência determine o 
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teste com intervalos regulares da resposta pré-determinada para o resgate nestas 

circunstâncias especiais. Não tenho conhecimento que até hoje se tenha, testado 

o PEAF neste domínio. 

Outra tipologia que me parece dever ser testada, é a resposta nocturna ou em 

condições adversas, é fundamental que os operacionais tenham esses domínios, 

o cenário de 1992 com forte tempestade e uma iluminação muito diminuta, 

revelou problemas em lidar com estas condições. O que teve consequências 

directas, por exemplo na dificuldade de agrupar os passageiros que conseguiam 

sair do avião. 

Nesta dimensão da preparação para a “Catástrofe”, emergiu ainda desta pesquisa, 

o benefício de incluir o GPIAA como observador dos exercícios de grande escala a 

realizar. Este procedimento não é habitual, no entanto, se nos reportarmos às 

funções e capacidades deste organismo, parece fazer todo o sentido. E esta 

consideração e disponibilidade, foi mesmo aventada pelo actual responsável por 

este gabinete, Tenente Coronel Fernando Reis. 

Por definição e imperativo legal, a esta entidade está atribuída a responsabilidade 

de efectuar a investigação de acidentes e de conhecer o planeamento de 

emergência de todos os aeroportos. Como verificámos, a especificidade da 

intervenção em aeroportos coloca-se pela necessidade de preservação de provas, 

cujos conhecimentos são mais sustentados nesta entidade. Penso que o 

contributo do GPIAA, pela sua experiência e domínio teórico, poderá ser uma 

mais valia importante para aprendizagens mais efectivas e integradas. 

Até porque, se nos reportarmos a 1992, na generalidade, verificou-se que o 

planeamento era conhecido e que havia testes, no entanto os princípios 

subjacentes às actuações, não se cumpriram de forma completa em vários grupos 
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operacionais. O GPIAA (1994), alertava para a problemática de muitos 

procedimentos estarem atribuídos à coordenação de pessoas que não estão 

presentes no cenário à partida, tendo estes de ser cumpridos por outras. 

Alertava ainda, para o défice de operacionais que garantam o correcto 

cumprimento do plano. Todas estas considerações e sugestões, possivelmente 

eram susceptíveis de serem antecipadas, se tivesse existido a oportunidade de 

observação e participação dos treinos do PEAF. 

Estas insuficiências nos projectos de simulação e treino descritas, alertam para a 

necessidade de um incremento da coordenação interinstitucional e cultura de 

segurança entre nós. Fundamentais para alcançar maior adesão ao cumprimento 

do plano, e estimular a sua eficácia. 
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4 4 4 4 ----    E SE E SE E SE E SE A CATÁSTROFE COM O VA CATÁSTROFE COM O VA CATÁSTROFE COM O VA CATÁSTROFE COM O VOO MP495 OO MP495 OO MP495 OO MP495 SE REPETISSESE REPETISSESE REPETISSESE REPETISSE    NO DIA 21 DE NO DIA 21 DE NO DIA 21 DE NO DIA 21 DE 

DEZEMBRO DE 2010 ÀS DEZEMBRO DE 2010 ÀS DEZEMBRO DE 2010 ÀS DEZEMBRO DE 2010 ÀS 0833H NO AEROPORTO I0833H NO AEROPORTO I0833H NO AEROPORTO I0833H NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARONTERNACIONAL DE FARONTERNACIONAL DE FARONTERNACIONAL DE FARO    

 

O contexto, a organização operacional de emergência e os recursos disponíveis 

para o socorro no ano de 2010, são completamente distintos da realidade de 

1992, parece-me que não faria sentido este trabalho se não tivesse como 

objectivo perspectivar criticamente o socorro nos dias de hoje. 

O actual PEAF, o Planeamento da Protecção Civil, do INEM, do Hospital de Faro 

EPE (HFEPE), a actual legislação no âmbito da Protecção Civil e de regulação de 

outras entidades, a informação obtida na análise proporcionada por esta 

pesquisa, assim como as reuniões de elaboração do PEEA foram as ferramentas 

necessárias à elaboração desta “análise probabilística”. 

O desenvolvimento deste capítulo, pretende seguir genericamente a estrutura da 

apresentação e discussão dos resultados, nesse sentido pretendo referir os 

mecanismos hoje existentes para a organização e planeamento de resposta a esta 

ocorrência. Começo por analisar os actuais recursos de protecção aos registos, o 

actual PEAF, o planeamento específico da Protecção Civil, a resposta do socorro 

médico do INEM e a resposta hospitalar. 

De referir ainda, que me foi facultado o acesso ao actual PEAF como referencial 

desta investigação, mas, como documento reservado. Assim, faço referência ao 

mesmo e faço citação criteriosa dos seus constituintes, sem disponibilizar no 

entanto em anexo qualquer das suas partes de forma integral. 
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A - OS RELATÓRIOS E REGISTOS DA OCORRÊNCIA EM 2010 

 

Já deixei declarada nesta investigação, a importância da história de ocorrências 

anteriores para a melhoria futura da mitigação das “Catástrofes”. Segundo as 

evidências mais recentes, este é mesmo o melhor recurso de aprendizagem nesta 

área, é o laboratório da Medicina de Catástrofe (Crippen, 2001; NATO, 2005; 

Bandeira, 2008). 

A análise deste caso, revelou défices de relatórios e documentos que permitissem 

a sua exacta caracterização da mitigação. Penso que na actualidade, a exigência 

de controlo do registo e relato deste tipo de ocorrências, formalizada legalmente, 

permitirá limitar este erro. O actual Manual de apoio à elaboração dos Planos de 

Emergência e Protecção Civil (ANPC, 2008, p. 43, 44), diz-nos que, 

“após a desactivação do plano deverá ser elaborado um Relatório Final. 
(…) Os Relatórios Finais devem ser elaborados pelo director do plano e 
incluir uma descrição da situação de emergência ocorrida e das principais 
medidas adoptadas. Deverão aí também constar as principais lições 
aprendidas, incluindo os contributos para futuras revisões do plano de 
emergência”. 

Isto denota, maior importância da cultura de monitorização, registo, avaliação e 

responsabilização no nosso país. O que encontra paralelo na tendência 

internacional vigente de melhoria do planeamento de intervenção, facultada pelas 

análises e lições aprendidas depois de “Catástrofes” como o 11 de Setembro 2001 

em Nova York, o Tsunami Asiático em Dezembro de 2004, o Furacão Katrina em 

Agosto de 2005 em Nova Orleães, (Leiva, 2005; Organização do Tratado Atlântico 

Norte (NATO), 2005). 
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No entanto, nesta matéria, chamo ainda a atenção para a inexistência de 

qualquer indicação ou modelo para a elaboração do relatório no Plano de 

Emergência do HFEPE. A análise da resposta hospitalar foi uma dimensão desta 

pesquisa, que só contou praticamente com os relatos pessoais dos 

intervenientes. O que não permitiu caracterizar clinicamente de forma completa a 

tipologia de lesões e a intervenção médica nesta “Catástrofe”, pelo que deverá ser 

tido em consideração. 

 

B - ACTUAL PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA DO AEROPORTO DE FARO 

 

O Aeroporto de Faro continua a operar nas categorias mais elevadas da escala 

ICAO, oito ou nove, pelo que continua a garantir um elevado grau de protecção à 

aviação que nele opera. Cumpre tal como em 1992, com o padrão de 

equipamentos e dotação de pessoal recomendados pela ICAO (2004). 

Tem no entanto, um potencial de qualidade mais elevado na actualidade. A 

aquisição de veículos modernos de combate a incêndio em 2008, a construção de 

um novo Quartel de Bombeiros, a sua melhor localização estratégica e a melhoria 

de acessos de emergência à pista (observação simples), requalificaram a 

capacidade de salvamento da estrutura aeroportuária, cumprindo até indicações 

que estavam reflectidas pelo GPIAA (1994). 

No que respeita à dotação de pessoal, hoje o Serviço de Socorros dispõe também 

de mais operacionais por turno (onze comparativamente com os sete de 1992), 

hipoteticamente permitir-lhes-á uma resposta optimizada face a 1992, com a 
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possibilidade de cumprir de forma mais assertiva as tarefas atribuídas no plano, 

tal como aconselhava o GPIAA (1994). 

O presente PEAF data de 2007, embora seja um documento semelhante nos 

princípios e objectivos que definem a sua acção (atribuição de responsabilidades 

aos vários grupos operacionais, definição de procedimentos operativos em vários 

cenários, definição de um Comando Único através do COE, e de um Comando 

Operacional no PCM etc.) é no entanto mais articulado e musculado que o plano 

de 1992. 

Antes de mais, é sustentado num quadro legal mais estruturado e exigente, com 

as leis nacionais e europeias para além das normas ICAO, a elaboração do plano 

tem como referências (PEAF, 2007): 

• Lei nº 27/2006, de 3 de Julho (Lei de Bases da Protecção Civil); 

• Deliberação do Conselho de Ministros, de 1 de Setembro de 1994.Entrada 

em vigor do Plano Nacional de Emergência; 

• Decreto-Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro (Lei das Autarquias) coma 

alterações introduzidas pela Lei 5-A de 11 de Janeiro de 2002; 

• Decreto-Lei Nº 318/99 de 11 de Agosto (Gabinete de Prevenção e 

Investigação de Acidentes com Aeronaves); 

• Decreto-Lei Nº 213/01, de 2 de Agosto (Estatutos e competências dos 

Governadores Civis); 

• Circular de informação Aeronáutica 31/06 de 5 de Dezembro – Acidentes e 

Incidentes com Aeronaves, Incidentes de Tráfego Aéreo e Colisão de Aves 

com Aeronaves; 

• Decreto-Lei Nº 49/2003, de 25 de Março (Lei Orgânica do Serviço Nacional 

de Bombeiros e Protecção Civil); 
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• Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, aprovado em 23 de 

Dezembro de 2003; 

• Regulamento 16/2004 de 13 de Abril (sistema de avaliação de ocorrências 

no âmbito da gestão do tráfego aéreo); 

• Anexo 13 da ICAO. Acidente com Aeronave e Investigação do Acidente; 

• Anexo 14 da ICAO. Volume I, Desenho e Operações de Aeródromos; 

• Doc. 9137-NA898, Parte 1, Salvamento e Extinção de Incêndios; 

• Doc. 9137-Na/898, Parte 7, Planificação da Emergência nos Aeroportos; 

• Doc. 9481, guia de resposta a emergências com aeronaves envolvendo 

matérias perigosas; 

• Circular 285, Guidance on assistance to victims of aircraft accidents and 

their families; 

• Regulamento (CE) Nº2027, responsabilidades das Transportadoras aéreas 

em caso de acidente. 

Este quadro legal, exigiu correcções na estrutura do plano, algumas até sugeridas 

no relatório do GPIAA (1994). Assim, reflecte mais objectivamente recursos, 

propósitos e procedimentos operacionais. 

Apresenta agora um Sistema de Alerta hipoteticamente mais eficaz, com “linhas 

quentes” directas e simultâneas para o CDOS, Central 112 e Centro de Orientação 

de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, que permitirá uma resposta integrada 

mais rápida e articulada. Contém uma lista de todos os meios disponíveis para o 

salvamento e socorro no aeroporto (recomendado pelo GPIAA, 1994), para além 

dos equipamentos de combate a incêndio (cinco veículos, mínimo de três 

operativos por turno), desencarceramento (um veículo) e equipamento específico 

pelo contexto da Ria Formosa. Dispõe para o Socorro Médico de uma ambulância 
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todo o terreno com quatro macas simples, uma maca Coquille, uma maca Pluma 

e ainda duas tendas hospital insufláveis (PEAF, 2007). 

No que respeita às estruturas de Comando, o actual PEAF cumpre as regras ICAO, 

adequa e actualiza as suas definições ao preconizado pela literatura (Farmer, 

Jimenez, Rubinson e Talmor, 2003). Define que o COE deve ser integrado pelas 

seguintes entidades: Director do Aeroporto; Gestor de Segurança; PSP do 

Aeroporto; Supervisor do SOA; Transportadora Aérea; CDOS; INEM; Serviço 

Municipal de Protecção Civil. Mas em conformidade com o tipo, a gravidade e o 

local da ocorrência, podem ainda integrar o COE: Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF); Polícia Judiciária; Prestador de Serviço de Assistência em Escala; 

Centro Regional de Saúde Pública; Delegado Concelhio de Saúde Pública; Serviço 

de tráfego Aéreo; CTT e Outros. 

Constituem funções do COE: 

• Coordenar com as entidades envolvidas a situação de emergência; 

• Definir a política de divulgação de informação relativa ao acidente e 

incidente; 

• Decidir, em ligação com o Serviço de Tráfego Aéreo, sobre o encerramento 

do Aeroporto; 

• Mobilizar meios suplementares de ajuda interna e externa; 

• Declarar, em ligação com os diversos serviços e entidades envolvidas, o 

fim da situação de emergência e restabelecer as funções normais no 

Aeroporto. 

Este plano, esclarece também mais objectivamente as funções do PCM, referindo 

que é constituído pelos coordenadores das entidades envolvidas no local da 

emergência, sendo liderado pelo comandante avançado (nas emergências dentro 
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do recinto aeroportuário, o responsável é o Chefe dos Bombeiros do Aeroporto 

ou seu representante, excepto nos casos de acto de interferência ilegal, como 

sequestros ou ameaças de bomba, que é da responsabilidade do Comando da PSP 

do Aeroporto). O Comando operacional deve informar o COE da necessidade de 

meios e da evolução da emergência, e os seus elementos devem estar 

identificados com coletes de diferentes cores. 

Devem integrá-lo: Chefe dos Bombeiros do Aeroporto ou chefe de turno na sua 

ausência (Colete Azul); Elemento de Comando dos Bombeiros do Exterior; Oficial 

de Operações Aeroportuárias (Colete Laranja); Polícia responsável pela segurança 

na área do acidente (Colete de Polícia); Representante do INEM (Colete Branco). 

Este plano continua a determinar o socorro a vários Níveis de Alerta de acordo 

com os vários planos operacionais tipificados:  

Nível de Alerta I. Corresponde ao Alarme Amarelo (base) – Prevenção Local, 

Acidente com Veículos, Controle de Multidões, Alerta Meteorológico. 

Nível de Alerta II. Corresponde ao Alarme Laranja (intermédio) – Incêndio Local, 

Catástrofe Natural, Incidente no Solo, Ameaça de Bomba numa Aeronave, tanto 

no ar como no solo, Ameaça de Bomba nas Instalações; Incidente com Carga 

Perigosa. 

Nível de Alerta III. Corresponde ao Alarme Vermelho (elevado) – Acidente com 

Aeronave, Emergência Total; Sequestro ou Desvio de Aeronaves, Sabotagem e 

Ataque Armado, Actos Terroristas. 

Todos os níveis de alerta podem exigir a activação de recursos do exterior, mas a 

maior condição à sua presença determina-se pelo alarme laranja e vermelho, 

sendo este último o que exige normalmente a completa activação desses meios. 
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A definição de Pontos de Encontro, Zonas de Concentração e Reserva, Acessos de 

Emergência ao Aeroporto, e Mapas Quadrícula para identificação rigorosa da 

localização do evento, também estão perfeitamente identificados no actual plano. 

Ao nível dos recursos humanos, cumpre-se hoje uma recomendação do GPIAA 

(1994) relativamente à qualificação do pessoal do Serviço de Socorros em Suporte 

Básico de Vida. Muitos destes efectivos possuem, formação e operacionalidade de 

Tripulantes de Ambulância de Socorro e Emergência. De realçar que estes 

profissionais, têm um plano de treino de procedimentos operativos semanal nas 

várias dimensões da sua acção. 

A principal diferença no actual PEAF face a 1992, está no entanto no dever da 

responsabilidade do Socorro Médico na resposta a estas ocorrências. A existência 

de uma Assistência Médica Pré-Hospitalar profissional, organizada e coordenada 

pelo INEM, confere-lhe este compromisso no plano. Segundo o PEAF, as suas 

atribuições são: 

• Mobilizar no âmbito das suas competências, os recursos humanos e meios 

técnicos de emergência médica necessários para fazer face à situação; 

• Contactar a CVP e coordenar com ela os meios necessários para fazer face 

à situação; 

• Contactar o HFEPE e os Serviços de Urgência Básica da região; 

• Contactar a ARS; 

• Coordenar as acções de socorro a desenvolver no Posto de Triagem entre 

este e as Unidades de Saúde de destino; 

• Assegurar a existência de uma cadeia de comando, sob a orientação do 

médico coordenador no local, para todas as acções médico sanitárias a 

desenvolver; 

• Organizar e gerir o Posto de Triagem; 
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• Proceder, através das equipas do INEM, presentes no local, à triagem e 

estabilização das vítimas no Posto de Triagem; 

• Definir os critérios de triagem, estabilização e evacuação das vítimas 

envolvidas; 

• Coordenar a evacuação secundária entre o Posto de Triagem e as Unidades 

de Saúde de destino. 

O facto de termos hoje socorro médico organizado no pré-hospitalar, dotado de 

recursos específicos dá-nos a perspectiva da possibilidade de um melhor 

cumprimento do Socorro Médico previsto para um acidente no aeroporto face a 

1992. Contudo, cumpre-se alertar e talvez contestar a sua formação para este 

estar habilitado a intervir em “Catástrofes” desta magnitude. A formação 

ministrada pelo INEM nesta área, é manifestamente insuficiente, sofrendo ainda o 

constrangimento, de não haver uma metodologia de treino e simulação 

abrangente e integradora dos vários cenários, meios e operacionais a envolver. 

Sem dúvida, concordo que são fundamentais os procedimentos operativos do 

quotidiano para a acção, mas a mudança de paradigma da urgência individual 

para a colectiva, bem como os procedimentos específicos dos múltiplos teatros 

de operações da “Catástrofe”, exigem mais do que esse simples domínio (Leiva, 

2005; Bandeira, 2008). 

Em 1992, este sector de resposta ao plano constituiu um dos que demonstrou 

mais dificuldades operativas, assim, penso que o sucesso de intervenções 

futuras, depende ainda de um crescimento na articulação e formação interna dos 

profissionais desta área de resposta ao PEAF. 
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A análise deste documento alerta igualmente para o que me parece ser uma das 

suas fragilidades, recorrente de 1992. O plano continua a ser omisso nos 

procedimentos específicos de mortuária preconizados para a aviação civil.  

Embora no plano esteja declarada a responsabilidade de activação do IML, e da 

coordenação das actividades de mortuária (órgãos policiais), não é feito qualquer 

alerta para as especificidades e cuidados a ter no levantamento dos cadáveres 

aos operacionais que terão essa responsabilidade (bombeiros e socorristas da 

CVP), o que considero poder impedir procedimentos mais assertivos e eficientes 

tal como em 1992. 

A consideração pela especificidade destes cenários, como já atrás narrei, levou o 

GPIAA a publicar em 2009, o Guia de Procedimentos de Segurança para as 

Autoridades Policiais e Serviços de Emergência, que inclui esta temática. Este guia 

alerta essencialmente para a necessidade de formação e conhecimentos dos 

interventores directos no cenário, para a preservação de provas para a eficiência 

da investigação. Mas, como supramencionado, este é um documento recente e 

com uma divulgação escassa, não resolvendo então a problemática que refiro. 

Assim, é necessário que o planeamento, e o treino acautelem estes pressupostos, 

encontrando estratégias que permitam, tornar acessíveis os conhecimentos 

disponíveis no Guia do GPIAA (2009), no Formulário Interpol para a intervenção 

Médico-Legal (1996), na legislação nacional desta área, particularmente o 

Documento do INML de “Catástrofe” (2002). 

Ficam aqui expressas, algumas das considerações do GPIAA e da AAIB nesta 

matéria, até porque a sua responsabilidade na investigação interfere com muitos 

dos procedimentos operacionais. Já referi nesta pesquisa, por exemplo a 
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importância da Patologia Clínica. No que concerne a este aspecto o guia do GPIAA 

(2009, p.22), esclarece que, 

“o Decreto-Lei nº 318/99, de 11 de Agosto estabelece que o investigador 
responsável tem acesso aos relatórios das autópsias dos membros da 
tripulação que tenham falecido no acidente ou venham a falecer 
posteriormente como consequência deste, bem como aos exames e aos 
resultados das colheitas de amostras, efectuadas nas pessoas envolvidas 

na operação da aeronave e nos corpos das vítimas”. 

Assim, corroborando as regras ICAO (1990), o guia explica que é fundamental, 

que as autoridades policiais ou judiciárias e os investigadores técnicos, 

providenciem que sejam tomadas medidas pertinentes para a eficácia da 

investigação. Zelando pela preservação de provas, sem prejuízo das operações de 

salvamento. Deste zelo destaca-se a verificação, o exame, a recolha de vestígios 

e a identificação de provas nos corpos das vítimas antes da sua remoção. 

O guia inglês acrescenta ainda, que no Reino Unido a equipa do AAIB inclui um 

consultor médico especialista em patologia da aviação, uma vez que são 

fundamentais os conhecimentos da aviação para lidar com a patologia deste 

contexto. A importância deste procedimento evidencia-se, porque se pelo senso 

comum após um acidente aéreo a causa de morte parece óbvia, acontece 

frequentemente que os relatórios standard post-mortem não vão de encontro aos 

requisitos da investigação dos acidentes aéreos. 

Para distinguir a importância da especialização nesta área, o AAIB (2008, p. 25) 

refere que,  

“in some cases the AAIB inspector requires as much information from the 
pathologist’s examination of the bodies of the occupants of the aircraft as he 
does from the engineering examination of the aircraft structure. Information 
which might reasonably be required of a pathologist include: 

• Evidence of the cause of the accident. 
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• Mechanical failure in the aircraft (from body injury evidence). 
• Physical evidence of who was controlling the aircraft? Was there 

desease which could influence the function of the crew or incapacitate 
them? 

• Toxicological. Were the crew affected by noxious fumes, drugs, or 
alcohol? 

• Physiological. Was there a defect in the pressurization system? 
• Evidence of injury pre-impact explosion or fire. 
• Evidence of events leading up the accident. 
• Was the accident anticipated or not? 

• Evidence as to survivability. 

Já referi atrás nesta dissertação, a influência da escolha da localização do 

necrotério provisório. O actual PEAF continua a deliberar este local no Quartel dos 

Bombeiros do Aeroporto. Pelas razões expostas, penso que esta estratégia deve 

ser repensada. É neste sentido ainda, que reitero a importância de envolver de 

forma mais directa o INML, até porque está legislado nas suas funções, coordenar 

acções de mortuária, estabelecendo casas mortuárias e salas de autópsias 

provisórias (INML, 2001). 

Face a estas disposições, e a alguma desvalorização da importância de uma maior 

diferenciação dos conhecimentos na recolha de cadáveres, que observei em 

algumas reuniões do PEEA, julgo que esta área pode continuar a ser um dos 

contextos problemáticos de gestão das “Catástrofes”desta natureza tal como em 

1992. 

Assim, penso que deve no planeamento estar implícito e claro, que a recolha de 

cadáveres tem regras que devem ser conhecidas por todos. Embora a 

responsabilidade da coordenação e acompanhamento da recolha de cadáveres, 

seja da área policial, parece-me ser vantajoso exigir a presença de um médico 

legista com formação em catástrofe para acompanhar a recolha de cadáveres e 

preservar outras evidências. Talvez até se deva considerar futuramente, 

determinar o início do levantamento de cadáveres, só depois da presença da 
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equipa de investigação do GPIAA, que integre tal como em Inglaterra um Médico 

Especialista em Aviação Civil, garantindo assim, uma optimização das actividades 

para resultados mais céleres na investigação. Uma vez que os atrasos que se 

verificaram, pelas suas repercussões legais foram muito sentidos e criticados 

pelas vítimas 

Passo seguidamente a uma breve análise da importância do PEEA no presente. 

 

C - O PLANO ESPECIAL DE EMERGÊNCIA DA PROTECÇÃO CIVIL PARA O 

AEROPORTO DE FARO 

 

O crescimento da cultura de identificação de riscos, a existência de um acidente 

prévio no Aeroporto de Faro, aliado ao desenvolvimento da cultura de Protecção 

Civil que levou ao desenvolvimento do Plano Nacional de Emergência em 1994, 

levaram a Protecção Civil Distrital a criar em 2005, um plano de resposta próprio 

ao PEAF. Desse plano, constam os procedimentos do CDOS Faro face aos níveis 

de Alarme e situações operacionais do Aeroporto (ANEXO VI). 

Contudo, a actual Lei de Bases da Protecção Civil de 2006, imprime uma nova 

filosofia à gestão e resposta às situações de “Catástrofe”. Algumas das alterações, 

passaram pela inclusão dos Corpos de Bombeiros como agentes de Protecção 

Civil, por um conceito de Sistema Integrado de Operações de Socorro, que define 

entre outras coisas a necessidade de um Comando Único.  

A legislação introduz ainda o princípio de subsidariedade, a resolução das 

situações ao nível mais inferior possível, com a coordenação de uma autoridade 

política a nível Municipal, Distrital e Nacional garantem este desígnio. 



Catástrofe em Aviação Civil 

 

160  

 

Estas disposições criam o referido Sistema Integrado de Operações de Socorro, 

com base num Plano Nacional de Emergência e Planos Distritais, que exigem a 

criação de Planos Especiais para algumas situações tipificadas pelo levantamento 

local de riscos. 

O Planeamento Especial integra-se no Plano Geral, com o objectivo de criar uma 

resposta integrada, que privilegie a articulação da capacidade de resposta 

individual de todas as entidades previstas. Parece ser evidente a utilidade desta 

nova metodologia, talvez peque por ser tardia tendo em atenção o tempo que 

nos separa da ocorrência descrita, e da aprendizagem que devia ter 

proporcionado. Em cenários onde a organização e a interdisciplinariedade são 

fundamentais, como o acidente com o voo MP495, é manifesto o interesse da 

criação desta resposta reflectida. 

O PEEA, visa responder às actuais exigências legislativas. Foi construído em várias 

reuniões ao longo dos anos 2008 e 2009, com várias entidades com 

responsabilidade na resposta ao PEAF. 

Tive o privilégio de assistir a algumas reuniões de criação deste documento, 

nesses encontros discutiu-se sobretudo a necessidade de tipificar um adequado 

nível de resposta correspondente a cada nível de alarme do Aeroporto, a 

definição da jurisdição da área de Sapal junto ao Aeroporto, a reflexão na 

necessidade de aquisição de meios para intervenção no Sapal da Ria Formosa, a 

definição do Comando face à legislação da Protecção Civil. 

Assim, através da análise de aspectos pontuais dos planos operacionais 

tipificados no PEAF, tentaram identificar-se os recursos disponíveis de cada 

interveniente, para a correspondência dos meios a atribuir por cada entidade na 
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construção de uma resposta qualificada e quantificada aos níveis de alerta 

referidos. 

Um dos aspectos mais discutidos, foi o Comando de Incidente, que levou a 

algumas dúvidas sobre incompatibilidades na interpretação da Lei Nacional face à 

norma ICAO, mas ficou estabelecido o Comando no COE do Aeroporto. Destaco a 

importância de esclarecer estes pormenores, pois são os que determinam ou não, 

a eficácia do sucesso das operações nos cenários reais, como observámos com os 

acontecimentos de 1992. 

As atribuições de cada entidade, e a sua coordenação, foram outros aspectos 

levados a debate, sobretudo na área do Sapal da Ria Formosa, o que denota 

alguma preocupação com este contexto de acção. Embora pela ausência de 

recursos, este não seja um assunto resolvido, esta estratégia pode optimizar a 

resposta em situações futuras, até porque o planeamento com base na reflexão e 

a coordenação dos interventores na “Catástrofe”, é sem dúvida o método mais 

eficaz ao sucesso da intervenção (Leiva, 2005; Nato, 2005). 

De referir que depois dos contributos de todas as entidades envolvidas, este 

plano se encontra nesta altura para aprovação na ANPC. 

Esta preocupação com a articulação e a integração das várias entidades tendo em 

vista uma resposta organizada, julgo ser determinante para uma cultura de 

prevenção que tem de imperar na área da gestão da “Catástrofe”. Uma cultura 

que como tenho vindo a divulgar, já impera há muito tempo na aviação civil, 

como podemos confirmar pelas afirmações do GPIAA na sua página oficial da 

internet no menu publicações. 

“Se a segurança é essencial na aviação, a prevenção é, indiscutivelmente, 

primordial. As investigações sobre acidentes aeronáuticos culminam em 
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conclusões e recomendações que visam prever futuras ocorrências. A 

prevenção é um dos factores que mais concorre para o aumento da segurança 

aérea. A elaboração de investigações, consubstanciadas em relatórios técnicos 

e a sua consequente e ampla divulgação, contribuem para a diminuição da sua 

sinistralidade. Esperamos que a recolha de ensinamentos dos nossos 

relatórios venha contribuir para alcançar o tão almejado grau zero”. 

Subscrevo inteiramente esta perspectiva, e atrevo-me a sugerir uma vez mais que 

pela importância e especificidade dos seus conhecimentos, pela diferente visão 

destes cenários, pelo necessário conhecimento teórico que esta entidade tem do, 

planeamento de emergência dos aeroportos, seria extremamente vantajoso 

incluir o GPIAA em futuras reuniões e treinos deste PEEA. 

Ainda relativamente aos intervenientes nas definições presentes no PEEA 

(Protecção Civil, Corpos de Bombeiros, GNR, PSP, Aeroporto, SEF, Autoridade 

Marítima, INEM, CVP, ARS), destaco a ausência também do HFEPE e do INML.  

A imprescindibilidade da resposta destas entidades, e o essencial conhecimento 

destas definições para as mesmas, sugerem a necessidade da sua presença 

nestas reuniões de trabalho, no sentido de deixarmos de ter uma Protecção Civil 

meramente reactiva, para se passar a operar num conceito de maior 

proactividade. 

O planeamento de resposta do INEM, é o alvo de análise que se segue nesta 

perspectiva actual de socorro a um acidente no Aeroporto. 
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D - O PLANEAMENTO DE CATÁSTROFE DO INEM 

 

O INEM é a entidade responsável em Portugal pelo Socorro Médico Pré-Hospitalar, 

neste sentido faz parte das suas atribuições no âmbito da actual Legislação de 

Protecção Civil responder aos “Acidentes Graves e às Catástrofes”. 

O Instituto tem uma actividade nacional com responsabilidade neste campo há 

mais de duas décadas, no entanto, até há pouco tempo, não possuía qualquer 

documento assertivo sobre a temática. A resposta a este tipo de situações 

acontecia habitualmente, pelo cumprimento dos protocolos rudimentares de 

resposta a situações multivítimas existente, no Manual de Procedimentos do 

CODU, nos Manuais de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e de 

Tripulantes de Ambulância de Socorro. 

A Delegação Regional do Algarve tem dez anos de funcionamento, e uma 

panóplia de meios que perspectivam uma resposta Pré-Hospitalar do Socorro 

Médico bem diferente da obtida em 1992. Nos seus recursos conta com: 

• CODU Algarve – sediado em Faro, dá cobertura a todas as chamadas de 

emergência médica da região e coordena os meios de resposta; 

• Quatro VMER – estrategicamente sediadas em Portimão, Albufeira, Faro, e 

uma de reserva na Delegação Regional; 

• Quatro Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) – localizadas 

tacticamente em Lagos, Loulé, Tavira e Vila Real de Santo António; 

• Um Helicóptero de Emergência Médica sediado em Loulé; 

• Cinco Ambulâncias SBV – com sede em Faro, Olhão, Portimão e Silves; 

• Múltiplos Postos de Emergência Médica, nos vários Corpos de Bombeiros 

do Algarve; 
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• Um Veículo de Intervenção em Catástrofe com possibilidade de um PMA. 

Esta entidade, não dispunha até agora, de um plano específico de resposta ao 

PEAF (está neste momento integrado no PEEA), o que provavelmente faria sentido 

existir para as principais situações de risco da região, uma vez que o 

conhecimento de particularidades próprias de cada intervenção, permitirá uma 

optimização do Socorro Médico pretendido (Notto, Huguenard e Larcan, 1994; 

Leiva, 2005). 

Neste momento, para as situações de “Catástrofe” está a ser utilizado a nível 

nacional desde há algum tempo, um documento interno, que não está ainda 

definitivamente aprovado pela direcção do INEM, denominado Plano de Actuação 

em Situações de Excepção (PASE), é um documento reservado pelo que não tive 

oportunidade de o consultar, contudo troquei algumas impressões sobre ele com 

o Delegado Regional do INEM no Algarve e com outros profissionais (Enf.ºs) com 

responsabilidades no mesmo na região. 

O PASE é um plano genérico de resposta às situações de excepção, com 

Graduação por Níveis de Emergência face à gravidade das ocorrências. Este plano 

atribui Recursos Humanos e Meios aos vários níveis de intervenção tipificados. 

Recursos que se podem ir multiplicando face às necessidades, com recurso à 

Interacção Regional de Resposta, que define quais as Delegações subsidiárias na 

ajuda. 

O plano atribui ainda Funções e Responsabilidades, aos vários responsáveis pelos 

departamentos que permitem responder à ocorrência, nomeadamente: 

• Comando da Operação; 

• Coordenador Médico do CODU; 

• Coordenador da interacção pré-hospitalar, hospitalar; 
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• Coordenador dos Técnicos de Operações de Telecomunicações de 

Emergência; 

• Responsável da Logística; 

• Responsável pelo Centro de Apoio Psicológico de Intervenção em Crise 

(CAPIC); 

• Responsável pelo Serviço de Ambulâncias de Emergência, etc. 

Embora não conheça o plano em pormenor, penso que este recurso ainda não 

aprovado, mesmo não sendo específico para o Aeroporto, pode ser uma valia 

considerável numa futura resposta a uma ocorrência neste local. Esta situação 

nem está desadequada face à política da NATO (2005), que defende que os 

planos devem ser genéricos. Contudo, a esta ferramenta faltam definições 

acessórias para uma formação mais integrada e efectiva dos seus operacionais 

em situações de risco tipificadas para a região, falta a formação e treino de bases 

pedagógicas mais sólidas dos interventores, que a NATO também sustenta. 

Num momento em que se verifica um movimento internacional de crescente 

profissionalização do Socorro Médico e da intervenção ao nível da “Catástrofe”, 

com recurso a profissionais de saúde (Médicos e Enf.ºs), quer para o 

Planeamento, quer para as Operações, não deixa de ser preocupante, que o INEM 

tenha recentemente degradado e queira continuar a degradar o seu grau de 

operacionalidade, com a retirada destes profissionais de alguns dos seus campos 

de acção. Como exemplo, citamos o facto de não estarem envolvidos 

profissionais de saúde na construção do planeamento desta área de intervenção, 

bem como a recente retirada dos Enf.ºs do CODU. 

Se em 1992, a principal dificuldade de resposta na gestão do acidente com o Voo 

MP495 foi a incapacidade de resposta do Socorro Médico profissional ao local, 

porque vivíamos na era do socorrismo, hoje, na era da reanimação móvel, a 
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política relativa aos recursos humanos que emerge nesta altura na gestão desta 

área do socorro, alerta-nos para a possibilidade que se repita de novo o contexto 

da era do socorrismo. 

O actual planeamento da resposta hospitalar, são as considerações que têm lugar 

a seguir. 

 

E - O PLANO DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE FARO EPE 

 

A legislação sobre Planeamento de Emergência dos Hospitais, surge em 1998, 

com o Decreto-Lei Nº 409/98 de 23 de Dezembro, criando a obrigatoriedade de 

um Plano de Emergência para resposta a “Catástrofes”, internas e externas. 

Na definição destes conceitos, Alves e Redondo (1999), referem que o Plano de 

Emergência Hospitalar é um conjunto de acções, a desenvolver ordenadamente 

para dar resposta a uma situação catastrófica em que o hospital se veja 

envolvido. Situação que pode ter duas vertentes, consoante o lugar onde ocorre a 

“Catástrofe”. Se ocorrer fora do hospital sem o afectar, designa-se Emergência 

Externa, mas se o atinge directamente, nesse caso define-se como Emergência 

Interna. 

Na resposta a esta exigência, o HFEPE elaborou um Plano de Emergência que 

contém muitos dos elementos definidos como necessários por Alves e Redondo 

(1999): 
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§ Determina os elementos e contactos do Gabinete de Crise, Gabinete de 

Comando, Gabinete de Operações, Gabinete de Logística, Gabinete de 

Comunicações, Gabinete de informações;  

§ Reporta acções para um Plano de Emergência Externo e Interno.  

§ Faz referência à criação de uma Unidade de Intervenção de crise, Zona de 

Acolhimento a Familiares e Zona de Acolhimento dos Meios de 

Comunicação Social.  

§ Define e estabelece os procedimentos das Fases de Alerta e Alarme, e as 

acções para 3 níveis de alarme. Determina ainda a evacuação das visitas, 

da Consulta Externa e Ambulatório e a sinalização de circuitos de 

segurança; 

§ Institui a realização de Triagem antes da entrada no SU e o perfil dos seus 

executores, decide também a área de recepção de feridos ligeiros ou 

ilesos; 

§ Define sucintamente os meios e recursos humanos existentes e 

mobilizáveis em situações de emergência; 

§ Define os serviços imprescindíveis a mobilizar para esta situação (Bloco 

Operatório, Cuidados Intensivos, Farmácia e Esterilização); 

§ Estabelece o uso de “Kits de Catástrofe” para o registo clínico. 

No entanto, seguindo os enunciados dos mesmos autores, verifico que este plano 

enferma de algumas insuficiências nas suas definições e capacidades. Nunca foi 

avaliado, testado ou actualizado, encontrando-se perfeitamente desactualizado 

nos contactos e responsabilidades. Não faz referência ao Catálogo de Riscos a 

que responde, e revela pouca coordenação e colaboração com os organismos 

estatais com competências reconhecidas sobre o tema, pois nem participou nas 

reuniões de construção do PEEA. Não define concretamente circuitos de 
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encaminhamento das vítimas no SU, nem faz referência às suas áreas de 

expansão. Não define acções concretas dos serviços a implicar na ocorrência. 

O plano, não enuncia também outros requisitos essenciais, nomeadamente um 

arquétipo de formação e treino pedagógico dos profissionais, uma proposta de 

difusão da informação, ou um modelo para relatório, diebrifing e estudo de lições 

aprendidas pós ocorrência catastrófica (Leiva e Seda, 2008). 

Ao analisar este plano, penso que estas dificuldades surgem à partida, por um 

incumprimento maior no domínio deste planeamento, refiro a ausência de uma 

Comissão de Catástrofe, que deve ter como funções (Alves e Redondo, 1999): 

• Elaboração do Plano de Emergência (Externa e Interna); 

• Coordenação do Plano de Emergência com os Organismos Estatais com 

competências reconhecidas sobre o tema (Protecção Civil, Bombeiros, 

INEM, Polícia, Forças Armadas, etc.); 

• Avaliação e actualização permanente do Plano elaborado; 

• Divulgação e informação adequada do Plano; 

• Elaboração e execução de actividades formativas em relação ao Plano; 

• Elaboração periódica de informações para a Direcção Geral de Saúde. 

Esta realidade, associada às notícias recentemente veiculadas pela Comunicação 

Social por ocasião de dois incêndios em unidades hospitalares no nosso país 

(Centro Hospitalar de Coimbra e São Francisco Xavier), que mencionam a falta ou 

ineficácia dos Planos de Emergência Hospitalares, declaram a necessidade de 

maior atenção neste domínio. 

Isto tem particular interesse no HFEPE, que até já respondeu de forma efectiva a 

um ACEM de magnitude considerável em 1992. Verifiquei nesta investigação a 

relevância de criar mecanismos eficazes de registo destas ocorrências, sob pena 
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de não as conseguirmos caracterizar ou estudar. Constato no entanto, que ainda 

hoje corremos esse risco, ao não implementarmos estruturas de aprendizagem 

com as lições do passado e de actualização do conhecimento presente. 

Os projectos dos Planos de Emergência têm de ser mantidos vivos e dinâmicos, 

com investimento em programas de formação e divulgação, o que não acontece 

neste momento nesta Unidade de Saúde. Continua assim, a privilegiar-se uma 

cultura de reactividade à “Catástrofe”, em vez de apostar na imprescindível 

proactividade preventiva. 

 

F - PERSPECTIVA GLOBAL DO SOCORRO EM 2010 

 

Ao analisar todas as conjunturas de resposta a um hipotético acidente no 

Aeroporto em iguais circunstâncias em 2010, parece-me que os factores 

circunstanciais como o tempo, a hora ou o local teriam igual influência no 

resultado, mas, apraz-me verificar que é notória, uma preocupação crescente 

com a temática da “Catástrofe” nas várias entidades envolvidas. Esta percepção, 

traduz-se na existência de planos próprios e na observação de esforços de 

colaboração interinstitucionais, tendo em vista uma cultura de prevenção eficaz. 

Manifesta-se ainda numa capacidade acrescida na área médica face a 1992, o 

socorro médico pré-hospitalar organizado garante na actualidade a reanimação 

móvel em vez do socorrismo, o que hipoteticamente condicionará maior eficácia. 

A construção do PEEA é disso exemplo. A participação de quase todas as 

entidades implicadas no Socorro, as questões que naturalmente surgem nestas 

discussões, a especificidade de resposta definida por algumas entidades a este 
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risco local, necessariamente contribuem para uma melhor preparação para 

enfrentar estes cenários. 

Esta crescente preparação para a “Catástrofe”, também é entendível noutro dos 

aspectos hoje integrados no planeamento do Aeroporto, e do Hospital, que ainda 

não abordei nesta pesquisa. Diz respeito à determinação de responsabilidades, 

na informação a prestar aos Media e no seu controlo no acesso ao local do 

acidente e às vítimas. 

A comunicação com os Media e o uso das suas potencialidades em situações de 

crise, é um aspecto central na sua mitigação (Santos, 2008). A informação é um 

direito legítimo dos cidadãos, pelo que deve ser garantida acautelando no 

entanto, o superior interesse das vítimas e de todos os “Implicados” na 

“Catástrofe” (Leiva, 2005). 

Em 1992, pudemos confirmar a importância da comunicação social na gestão 

deste evento, pelos bons e pelos maus motivos. A divulgação da notícia e os 

apelos pela rádio, para os profissionais se dirigirem ao hospital e para os 

cidadãos não usarem o automóvel nas estradas de acesso ao aeroporto 

(Aeropress, E5, E3) mostraram na altura uma utilidade essencial, que se encontra 

descrita na literatura (Leiva, 2005; Santos, 2008). Contudo, há também 

referências a excessos dos Media na exploração de imagens do acidente e na 

abordagem das vítimas, tanto no Aeroporto, como no Hospital (E1, E10).  

A noticiabilidade das “Catástrofes” estão seguramente entre os acontecimentos 

mais apetecíveis para os Meios de Comunicação Social, 

“têm todos os ingredientes que fazem de um evento um acontecimento 

mediático – são surpreendentes, fora do comum, afectam um grande 

número de pessoas, geralmente provocam um elevado número de vítimas. 
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Como consequência, muitas das notícias de primeira página relacionadas 

com catástrofes são tratadas com grande ligeireza e falta de consistência” 

(Santos, 2008, p.46). 

Assim, e como refere a literatura, é de primordial interesse que se criem 

mecanismos de controlo desta dimensão, estabelecendo relações precisas e de 

confiança entre todas as partes, clarificando à partida as regras de acesso à 

informação através de um responsável (Alves e Redondo, 1999; Gandra, 2005; 

Leiva, 2005; Santos, 2008). 

Se os aspectos referidos anteriormente, nos podem tranquilizar um pouco no que 

se refere à mitigação actual de um acidente aéreo, ficaram também patentes 

neste capítulo do relatório de pesquisa, vertentes fulcrais que continuam 

problemáticas, e que podem impedir o melhor controlo e eficácia destas acções. 

Das referidas destaco, a importância de um maior conhecimento teórico da 

especificidade da intervenção neste contexto, que penso poder ser colmatada, 

por exemplo através da inclusão do GPIAA nas actualizações dos planos e na 

observação do treino. O risco de realizar o percurso inverso na qualidade do 

socorro, e passar da era da reanimação móvel de novo para a do socorrismo A 

imprescindibilidade de criar modelos pedagógicos de treino mais satisfatórios e 

profícuos em resultados, a determinação de arquétipos de registo para diebrifing 

e lições aprendidas, bem como a reavaliação dos recursos de resposta ao Sapal 

da Ria Formosa, são também de referenciar. Sempre na perspectiva que, “os 

riscos podem conhecer-se, os perigos podem prever-se e, como o conceito já 

implica consequências de um evento, as catástrofes podem minimizar-se” (Dinis, 

2007). 

A definição do contexto de implantação geográfica do Aeroporto de Faro, é 

precisamente o item que se segue. 
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4.1 - IMPLANTAÇÃO GEOGRÁFICA DO AEROPORTO DE FARO 

 

Ilustração 4 - Imagem aérea do Aeroporto de Faro    

Os acidentes de aviação podem assumir diferentes formas e apresentar cenários 

díspares dependendo da sua localização, aeroporto, área urbanalocalização, aeroporto, área urbanalocalização, aeroporto, área urbanalocalização, aeroporto, área urbana, rural, fluvial ou 

marítima, podendo as dificuldades de acesso condicionar o socorro. A 

especificidade da implantação geográfica de um aeroporto tem por isso 

condicionalismos na dotação de mecanismos de segurança. O elemento que 

melhor garante uma resposta eficaz a todas estas realidades é o correcto prévio 

planeamento da intervenção. 

A propósito da localização geográfica dos aeroportos em ambientes difíceis, a 

ICAO (1991, p.63), refere que, 

“at airports where a significant proportion of aircraft arrivals and departures 

takes place over water, swampy areas or other forms of difficult terrain in 

the immediate vicinity of the airport and where conventional rescue and fire 

fighting vehicles may not be capable of an effective response, the airport 
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authority should ensure the availability of special procedures and equipment 

to deal with accidents which may occur in these areas. These facilities need 

not to be located on, or be provided by, the airport emergency plan. In all 

cases the airport authority must determine and specify in advance the 

response area for which it undertakes to provide a rescue service”. 

Este documento, define ainda as áreas críticas que exigem empenhamento destes 

equipamentos especiais: o mar ou grandes superfícies de água adjacentes ao 

aeroporto; os pântanos ou áreas similares, incluindo estuários de rias de marés; 

áreas montanhosas; áreas desérticas; localizações sujeitas a grandes avalanches 

de neve. 

De acordo com estes pressupostos, os planos de emergência destes aeroportos 

“shall include the ready availability of and coordination with apropriate specialist 

rescue services to be able to respond to this emergencies” (ICAO, 2004, p.137). 

É conhecida a implantação do Aeroporto de Faro, em confluência com a Ria 

Formosa, uma área fluvio-marítima pantanosa de Sapal, com condições de difícil 

navegabilidade ou transitabilidade dependendo das marés. Esta situação, merece 

as referidas preocupações adicionais no planeamento do socorro e intervenção, 

no entanto, até hoje isto tem-se traduzido em medidas que me parecem pouco 

efectivas para o caso de uma ocorrência neste local. 

Esta área está legalmente sob jurisdição da Autoridade Marítima Nacional, pelo 

que nos PEAF e Planeamento de Emergência da Protecção Civil, a atribuição da 

responsabilidade do socorro para este local também lhes é imputada. Atendendo 

ao perfil dos meios e equipamentos de socorro necessários, o resgate está 

atribuído à Marinha na preia-mar da ria, e à Protecção Civil com os Bombeiros na 

baixa-mar (observação simples – reuniões do PEEA). 
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A ICAO (1991), faz referência à necessidade de garantir dispositivos específicos 

para o salvamento nos diferentes locais de difícil acesso, são exemplos: 

equipamentos de ajuda à navegação, equipamento médico de suporte avançado 

de vida, coletes salva-vidas, água potável, equipamento de iluminação, botes, 

equipamentos de desencarceramento e corte. Menciona ainda tipologias de 

veículos a disponibilizar para as operações nos diversos ambientes, entre os 

quais, helicópteros, hovercrafts, barcos com diferentes tipos de capacidades, 

veículos anfíbios, veículos de atrelado e de todo o terreno, etc. 

Existe a preocupação no planeamento do socorro no Aeroporto de Faro e na 

Protecção Civil, no sentido de garantir um dispositivo adequado para o 

salvamento na Ria Formosa, mas tenho de considerar que até hoje, não se 

conseguiu garantir plenamente esse desiderato nos meios a empenhar. 

O Aeroporto cumprindo as normas ICAO, dispõe de equipamento marítimo 

específico nomeadamente, um barco semi-rigído, um barco de borracha, quatro 

balsas de insuflação instantânea (PEAF, 2007) e algumas motas de água 

(observação simples). A Marinha Portuguesa dispõe dos seus meios de superfície, 

constituídos por navios de diversas classes e tonelagem que vão desde as 

Fragatas da classe "Vasco da Gama", até às Lanchas de Fiscalização Ribeirinhas da 

classe "Argos" (Marinha Portuguesa, 2010 e observação simples). Os Bombeiros 

da cidade dispõem também de algumas embarcações. No entanto, nenhum 

destes meios se adapta às características pantanosas e exploratórias da 

biodiversidade da Ria Formosa, uma vez que o período de baixa-mar 

impossibilita a navegabilidade de todos estes tipos de recursos. 

Esta, não tem sido até hoje uma problemática fácil de resolver, já existiu até a 

tentativa de colmatar esta dificuldade com a aquisição de hovercrafts por parte 
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do aeroporto que se revelaram ineficazes, continuando assim a ser limitados os 

recursos existentes. 

Desta investigação inferi, através das conversas com os responsáveis pela 

jurisdição da Ria e pela pesquisa que efectuei, que o tipo de equipamento que se 

adapta a este ambiente será uma embarcação anfíbia de casco rígido que não 

existe em Portugal em nenhuma das entidades citadas anteriormente, e cuja 

aquisição se contesta tendo em conta a rentabilidade. 

No entanto, através de pesquisa pude constatar que este recurso já existe no 

nosso país com uma unidade no dispositivo do Grupo de Intervenção de 

Protecção e Socorro (GIPS) da GNR. A sua Unidade Especial de Operações 

Subaquáticas (UEOS), uma especialidade com mergulhadores militares, que tem 

como missão efectuar buscas e resgates em meio aquático e proceder à 

inspecção judiciária subaquática. Está capacitada e equipada para actuar em 

zonas subaquáticas, realizar inspecções judiciárias subaquáticas mantendo a 

preservação dos meios de prova e proceder à sua recolha, reflutuação de objectos 

protecção e segurança subaquática (GNR, 2010). 

Certifiquei os dados das características do equipamento e a sua capacidade de 

intervenção neste cenário, junto do Comando dos GIPS da GNR em Julho de 2010, 

que me confirmaram a operacionalidade da embarcação neste cenário. Trata-se 

do AIRBOAT 5000/5/425-P, tem um casco com 5000 milímetros e lotação para 5 

pessoas sentadas com possibilidade de transportar macas e planos rígidos, 

atinge uma velocidade máxima de 120 km/hora em espelho de água liso. Este 

modelo, com concepção original norte-americana, na sua versão nacional, é 

fabricado em Portugal pela Tecniquitel sob licença da Diamondback. Nas suas 

diversas aplicações, destacam-se os Serviços de Emergência: operações de busca 
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e salvamento; patrulhamento e fiscalização policial; apoio a operações de 

mergulho; transporte de pessoas e bens; operações de combate a incêndios. 

 

Ilustração 5 - Airboat 5000/5/425-P ao serviço do GIPS da GNR    

Embora o GIPS e todas as suas especialidades, estejam integrados no 

Planeamento Nacional de Protecção Civil, parece-me que as suas missões e os 

seus recursos, deveriam ser mais divulgados e distribuídos geograficamente, para 

a sua integração nos planeamentos regionais e locais de emergência no âmbito 

da intervenção em ”Catástrofe”. Talvez sejam neste momento, a entidade com 

recursos mais ágeis, formação específica e organização reflectida nesta área, mas 

penso que o seu potencial de integração no planeamento de emergência em 

“Catástrofe”não está a ser explorado a um nível óptimo. 

Este grupo de intervenção foi criado pelo Decreto-Lei nº 22/2006, com a missão 

de “executar acções de intervenção de primeira linha em incêndios florestais e de 

matérias perigosas, inundações, sismos e outras catástrofes ou acidentes graves, 

actuando operacionalmente no quadro do sistema integrado de operações de 

protecção e socorro” em todo o território nacional com todas os seus recursos e 

especialidades. 
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Dos seus recursos fazem parte: Ambulância, Unidade de Intervenção em 

Situações Multivítimas modular; Posto de Comando Avançado de Intervenção; Kit 

de Projecção de Forças para Situações de Acidentes Graves e Catástrofes, material 

de descontaminação NRBQ, veículos modulares de transporte que garantem 

flexibilidade, mobilidade, eficácia e inovação na resposta. Nas suas 

Especialidades contam com, Busca e Resgate em Montanha, Busca e Resgate em 

Estruturas Colapsadas, Matérias Perigosas NRBQ, UEOS, Reconhecimento e Apoio 

Psicológico de Intervenção em Catástrofe. 

Estes recursos, têm todos mobilidade de transporte de um veículo ligeiro, pelo 

que como referi, merecem uma integração mais interventiva e visível no 

Planeamento Nacional de Emergência. Aliás, este Planeamento Nacional já data de 

1994, pelo que me parece precisar de ser revisto e actualizado em muitas das 

suas vertentes, no sentido de integrar plenamente as novas realidades do sector 

do socorro nacional. 

Pelo que descreve a missão da UEOS citada anteriormente, julgo que pela sua 

importância, recursos e adaptabilidade a missões em cenários de Sapal como os 

da Ria Formosa, esta especialidade do GIPS justificaria o seu desenvolvimento na 

Região do Algarve, afinal talvez a que tenha maior extensão deste tipo de 

ambiente, com a agravante de nela estar inserido um aeroporto a que ainda não 

se conseguiu garantir protecção nesta área. 

Esta é uma lacuna importante, que deve ser considerada a curto prazo, até 

porque, como confirmámos com o desastre aéreo do voo F 90 da Air Florida em 

Washington DC em Janeiro de 1982 (Heide, 1989), e com a amaragem no Rio 

Hudson em Nova York em Fevereiro de 2009, a possibilidade destas ocorrências 

existe. Parece-me assim que a aprovação do futuro PEEA, deveria considerar a 

clara referência e integração deste dispositivo nas entidades intervenientes. 
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Para o términus do estudo deste caso, falta apenas abordar sucintamente a sua 

influência a médio e longo prazo nos seus “Implicados”. 
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5 5 5 5 ----    OS IMPLICADOS DA CATÁSTROFE DO ACIDENTE COM O OS IMPLICADOS DA CATÁSTROFE DO ACIDENTE COM O OS IMPLICADOS DA CATÁSTROFE DO ACIDENTE COM O OS IMPLICADOS DA CATÁSTROFE DO ACIDENTE COM O VOO MP495VOO MP495VOO MP495VOO MP495    

 

Este capítulo pretende alertar para as implicações e efeitos da “Catástrofe” para 

além do evento. Esta vertente da mitigação destes acontecimentos é parte da 

dimensão da Medicina de Catástrofe, que tem de ser acautelada. 

Tome-se nota que a sua boa gestão comporta “preparação, resposta e 

recuperação e que, nenhum plano é perfeito na realidade catástrofe quando ela 

ocorre” (Porto, 2007, p.171). 

O contexto da recuperação, do mundo para além da “Catástrofe” em si, tem sido 

um domínio um pouco esquecido nesta área. Mas, o impacto prevalente dos seus 

efeitos aportando sofrimento na vida das pessoas, tem suscitado nos últimos 

anos um incremento no interesse e atenção aos mesmos. A afirmação atrás 

citada, alerta precisamente para a necessidade que tenho vindo a referir de 

também neste domínio, mudarmos o paradigma da Protecção Civil reactiva, para 

uma preocupação constante com a prevenção, e transformação na adaptabilidade 

e proactividade exigida pela sua complexidade. 

Para melhor compreendermos a temática, Vaz Serra (2007, p 37), descreve o 

significado de acontecimento traumático como, “qualquer ocorrência (tanto de 

curta como de longa duração) que, pelas suas características, constitui uma 

ameaça para a vida ou segurança da pessoa, de natureza excepcionalmente 

ameaçadora ou catastrófica”. 
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Como referi sobre esta temática na Introdução deste estudo, as “Catástrofes” são 

entendidas como traumas ou agressões, condicionam comportamentos humanos 

de adaptação ou inadaptação. Que se revelam em condutas adaptativas, 

fenómenos de fuga ou de luta (Noto, Huguenard e Larcan, 1994;Maia e 

Fernandes, 2003; Vaz Serra, 2007; Silva, 2009). 

Os autores atrás citados referem também, que nestes acontecimentos 

traumáticos, os distúrbios como SPT são muito prevalentes. Aparecem nos 

desastres naturais, mas particularmente nos desastres induzidos pelo homem, 

em que a atribuição causal é feita directa ou indirectamente ao ser humano, o 

evento ocorrido não é considerado natural, é determinado por uma falha no 

controlo de sistemas, e não devia, necessariamente ter ocorrido; surge 

subitamente, sem qualquer aviso prévio e há alguém que é responsável e pode 

ser acusado de ter determinado a ocorrência (Vaz Serra, 2007). 

Assim, o carácter violento e traumático da “Catástrofe”, faz emergir o conceito de 

“Implicado” no seu contexto. Relembrando a explanação teórica feita no início do 

presente trabalho, e retomando o conceito de “Implicado”, terá ficado claro que 

esta denominação se estende às vítimas directas do acontecimento catastrófico, 

mas está para além delas. 

Os “Implicados”, podem ser um leque muito vasto de pessoas como, os 

indivíduos que testemunhem a ocorrência, os familiares das vítimas, todos 

aqueles que prestam socorro, como bombeiros polícias, médicos, enfermeiros, 

tripulantes de ambulância de emergência médica, voluntários, conhecidos, em 

suma, todos os que na ocasião procuram ajudar, ou tomam conhecimento 

repentino da tragédia ocorrida a alguém a quem de alguma forma tinham ligação 

afectiva (Vaz Serra, 2007). 
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Esta dimensão da “Catástrofe”, com alguma surpresa, emergiu nesta pesquisa de 

forma muito importante, explícita e imperante no processo de recolha de 

informações. As vivências de SPT descritas por uma das vítimas, e as referências 

a alguns distúrbios psicológicos nos interventores, ilustram de forma ímpar a 

realidade dos “Implicados”. Aportando-nos a oportunidade de conhecer melhor 

esta vertente da “Catástrofe”. 

A leitura do livro de Hove (2005), impressiona no relato das vivências de SPT das 

vítimas depois da resposta imediata ao acidente com o Voo MP495. A descrição, 

das angústias, das perdas, dos medos e fobias, da luta por encontrar um motivo 

e um culpado para a “Catástrofe”, do combate para a obtenção de uma 

indemnização consentânea com o padrão de impacto nas suas vidas, da falta de 

apoio da estrutura social holandesa na resposta a estas ansiedades, perpetuadas 

ao longo de vários anos, revelam uma forte impreparação político social e 

desatenção das estruturas acessórias de Protecção Civil Mundial na mitigação 

destes acontecimentos. 

Considero esta narrativa, uma verdadeira lição de vida de leitura obrigatória para 

quem se interessa por esta temática. Sinto que é também um contributo enorme 

para uma melhor atenção a este lado das “Catástrofes, particularmente na 

Aviação Civil. Hove (2005), explana neste livro a sua vivência pessoal, a da sua 

esposa e de outras vítimas deste acidente, numa espécie de catarse e constante 

batalha para vencer os efeitos do SPT proveniente deste acontecimento 

traumático. 

Efeitos que em vez de se atenuarem no tempo, se exacerbam com questões 

acessórias ao processo legal e social de mitigação deste evento. Podemos 

percebê-lo na seguinte afirmação, “my life increasingly is becoming a Kafka-
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esque legal drama: all the issues are related but they are all treated separately. 

Involving lawyers only seems to make things worse” (Hove, 2005, p. 91). 

Este “Implicado” na “Catástrofe” de 1992, refere uma descoordenação de todo o 

sistema de apoio médico, social e legal no seu país, com constantes repetições de 

exames e avaliações com o mesmo objectivo. Revela uma ausência de resposta 

integrada e apropriada às necessidades individuais de cada vítima, e um 

tratamento colectivo em detrimento de um tratamento personalizado da questão, 

refere incredulidade pela incapacidade de se identificarem rapidamente as causas 

da “Catástrofe” que o vitimou. 

Vaz Serra (2007), refere que o apoio social deve ser considerado um aspecto 

significativo a ter em conta nestes eventos, nas vertentes da qualidade e 

quantidade. Mas, segundo o autor (p.42), a percepção de auxílio recebido, atrás 

referida por Hove, é um padrão especialmente associado às catástrofes induzidas 

pelo homem, em que “a atenção que é prestada aos motivos que levaram ao 

acontecimento, a atribuição da culpa da ocorrência, criam uma divergência de 

atitudes que determina que o auxílio prestado possa não corresponder ao que é 

individualmente desejável”. 

Estas problemáticas sociais e legais, estão muito associadas aos morosos 

processos colectivos da Aviação Civil, estão descritas e são acusadas de degradar 

a adaptação psicológica saudável destas vítimas (Schiavo’s, 2001). 

Aliás, o actual responsável pelo GPIA, referiu-me aquando da nossa conversa, 

que se a aviação já tinha dado passos muito importantes na investigação tendo 

em vista a redução da mortalidade e do número de acidentes através da sua 

conhecida cultura preventiva, tinha ainda muito que aprender no que respeita ao 

Pós “Catástrofe”. 
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Tem sido neste sentido, que têm surgido vários grupos de apoio e solidariedade 

que tentam facilitar o processo de coping necessário a estas situações (Gouveia e 

Sacadura, 2003), através de apoio simultâneo na litigação com as companhias 

aéreas. Um dos organismos mais conhecidos e que Hove (2005) também 

referencia, é a Fundação Mary Schiavo’s, que esteve particularmente activa e 

envolvida na litigação pós “Catástrofe” do 11 de Setembro nos Estados Unidos. 

Schiavo’s (2001) alerta as companhias aéreas para a rápida resolução das 

questões legais, no sentido de minimizarem os efeitos do sofrimento na saúde 

mental dos “Implicados” destas “Catástrofes”. 

Os relatórios do acidente de aviação de 1992, surgem mais de dois anos depois 

do evento, os processos em tribunal na Holanda para atribuição de 

indemnizações às vítimas correu durante vários anos, o processo da Martinair em 

Portugal contra a ANA, ainda não está completamente resolvido depois de 

volvidos mais de 17 anos. O apuramento das causas da “Catástrofe” e todas as 

questões legais envolventes, que Vaz Serra (2007) refere ser um dos motivos que 

também condiciona o efeito de adaptação psicológica negativa aos eventos 

traumáticos, são questões bem presentes na narrativa de Hove (2005). 

Estas questões, aparecem também referenciados de forma crítica, na mitigação 

de outras ocorrências, nomeadamente em Portugal na tragédia de Entre-os-rios. 

Podemos confirmá-lo na afirmação, “a solidariedade, união e coesão emocional, 

que foi fundamental durante estes dois anos, está neste momento posta em 

perigo por fenómenos materiais, ou seja, por disputas em relação aos montantes 

atribuídos às famílias a título de reparação” (Gomes, 2007, p.168). 

Tudo isto alerta para a temporalidade da implicação das “Catástrofes” na vida das 

pessoas, para a complexidade da intervenção e para a necessidade de criação de 

estruturas de apoio que possibilitem a personalização da atenção a estes 
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indivíduos durante o tempo necessário, que pode ser de longos anos (Maia e 

Fernandes, 2003). Em Portugal, Planos de Emergência como os do Aeroporto, 

contemplam a intervenção psicológica imediata, tanto por parte do CAPIC do 

INEM, como de outras estruturas voluntárias como a CVP. No entanto, há 

necessidade de agregar a esta intervenção provisória, uma estrutura reflectida de 

longo prazo. 

Esta intervenção urgente, manifestou a sua extrema importância e eficácia em 

1992, Hove (2005) referencia essa percepção, afirmando que todo o suporte 

integrado que sentiu nesta “Catástrofe”, sentiu em Portugal, com um grande 

sentido de solidariedade e empatia. Refere mesmo que os seus problemas 

começam quando um grupo de médicos e psicólogos Holandeses chegam ao 

hotel onde estava instalado em Faro, e decidem que as vítimas vão voar no dia 

seguinte de avião para a Holanda sem as consultar. 

A escolha do meio de transporte de repatriamento, e a sua proposta para 

consideração às vítimas, é uma lição a aprender no contexto das “Catástrofes” 

com meios de transporte. 

Os recursos actuais, nacional ou internacionalmente, são diferentes de 1992. 

Temos observado nos últimos acontecimentos “Catastróficos” do nosso país 

(Queda da Ponte de Entre-os-Rios e Cheias da Madeira), que a intervenção no 

apoio psicológico de médio e longo prazo, acaba por surgir espontaneamente 

como resposta ao evento. Mas, não está devidamente planeada e integrada na 

reflexão sobre a intervenção neste domínio. Penso que um trabalho de fundo, 

programado especificamente para esta área e estruturado de forma a congregar 

esforços, evitando a dispersão de recursos, que culminam na sensação de 

desorganização que Hove (2005) descreveu da sua vivência, serão importantes 

contributos para o futuro. 
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A dimensão dos “Implicados” para além das vítimas directas, também emergiu 

nesta pesquisa. Durante a procura de informações desta investigação, e mesmo 

em algumas entrevistas, ouvi algumas descrições na terceira pessoa, de 

alterações psicológicas em alguns interventores no pessoal do aeroporto, tanto 

bombeiros como profissionais do SOA. Estas referências foram feitas por parte de 

colegas da época, e por parte de actuais profissionais que ouviram “histórias” 

sobre isto. 

Foram referidas recusas em falar sobre o sinistro, repulsa em entrar no local de 

trabalho (Quartel dos Bombeiros) porque tinha servido como morgue, 

dificuldades em consumir carne grelhada, e mesmo a existência de dois casos de 

suicídio entre os Bombeiros do Aeroporto que intervieram. 

Podemos confirmar estas referências na seguinte asserção, “lembro-me do cheiro 

a queimado e carne queimada. Lembro-me do pânico de alguns colegas, alguns 

nunca mais recuperaram” (E7). 

Maia e Fernandes (2003, p. 36) confirmam estas implicações quando referem 

que, 

“para além das vítimas directas, os bombeiros, o pessoal das Brigadas de 

Trânsito e emergência médica são continuamente confrontados com 

situações muitas vezes chocantes, que constituem um desafio à capacidade 

de aceitação do sofrimento e da morte. O carácter recorrente e imprevisível 

destas situações torna estes sujeitos particularmente vulneráveis ao 

desenvolvimento de perturbação”. 

Como vemos na citação anterior, a percepção da possibilidade da perturbação no 

pessoal de socorro, é uma preocupação amplamente referenciada pela literatura 

de intervenção em “Catástrofe”, no entanto a sua monitorização e controlo não 
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têm sido uma prática comum. O constrangimento sociológico que lhe está 

associado, por necessidade de enaltecer a valentia e o heroísmo, dificultam 

mesmo esta intervenção. Contudo, parece-me que as informações veiculadas por 

esta investigação merecem uma ampla reflexão e até futuro estudo, que aqui não 

tem cabimento. 

Hoje, o apoio psicológico ao pessoal do socorro, não é completamente 

inexistente com a actividade do CAPIC do INEM. Para além da intervenção junto 

dos cidadãos, este dispositivo tem a função do acompanhamento dos 

profissionais de emergência médica: no apoio na gestão de stress e no 

desenvolvimento de estratégias de coping; na minimização do impacto 

psicológico de incidentes críticos; na prevenção do burnout (INEM, 2010). 

Mas, este suporte é extremamente limitado, a sua função limita-se à 

possibilidade de intervir junto dos profissionais do INEM, quando sabemos que 

apenas uma pequena parte do socorro é garantido pelos mesmos, assim há um 

amplo espaço, para a criação de estruturas de apoio que realizem a 

monitorização destas perturbações. 

Penso que a descoberta e divulgação das informações emergentes deste estudo 

nesta área, são preciosas para ilustrar de forma singular uma realidade pouco 

referenciada nestas ocorrências. Este conhecimento, manifesta de novo de forma 

indelével, a complexidade e interdisciplinaridade da Medicina de Catástrofe, bem 

como demonstra a importância da sua preparação e desenvolvimento, no sentido 

de uma melhor gestão destes eventos. 
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CONCLUSCONCLUSCONCLUSCONCLUSÃOÃOÃOÃO    

 

Este trabalho pretendeu através do Caso do acidente com o Voo MP495, tornar 

acessível um contexto específico de operação da Medicina de Catástrofe, os 

Acidentes da Aviação Civil em Aeroportos. Para isso realizei um estudo 

qualitativo, descritivo e interpretativo do fenómeno, com triangulação com a 

vertente histórica, para o desenvolvimento de teoria crítica, fundamentados na 

análise documental e no trabalho de campo. 

A estratégia decidida permitiu, à luz dos conhecimentos da Medicina de 

Catástrofe e do planeamento determinado, obter referências conclusivas para os 

domínios dos quatro objectivos definidos: Análise dos registos e relatórios 

produzidos e a sua actual importância; Compreensão da réplica na resposta à 

ocorrência em 1992; Dedução e entendimento dos recursos da actualidade para 

intervenção neste contexto, tendo em conta virtudes e fragilidades; Sugestões de 

melhoria do planeamento e intervenção operacional futura. Fundamentalmente, 

tendo como base estas dimensões conclui-se: 

A - ANÁLISE DOS REGISTOS E RELATÓRIOS PRODUZIDOS E A SUA ACTUAL 

IMPORTÂNCIA  

• A escassez de registos e relatórios na área do socorro inibiram, as 

aprendizagens para o futuro e a possibilidade de caracterização clínica 

completa da tipologia traumática e dos tratamentos instituídos nesta 

“Catástrofe”, revelando ausência de uma cultura preventiva e de segurança; 
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• A cultura de prevenção do erro, estava muito mais desenvolvida na aviação 

civil que na área da intervenção do socorro; 

• A criação de modelos de registo uniformes para o estudo das lições 

aprendidas com as catástrofes passadas, é hoje uma exigência da 

globalização e da possibilidade de partilha de conhecimento e informação 

nesta área. 

B - COMPREENSÃO DA RÉPLICA NA RESPOSTA À OCORRÊNCIA EM 1992 

• A intervenção neste acidente baseou-se no cumprimento de um plano de 

operações tipificado e testado, que beneficiou de um alerta rápido e eficaz, 

mas que exigia a cooperação das entidades aeroportuárias e meios do 

exterior, cujos acordos não foram completamente respeitados; 

• A falha do Socorro Médico planeado em tempo útil, determinou o recurso 

ao improviso e à readaptação do plano para a gestão do evento; 

• O contexto temporal, geográfico, horário, meteorológico, formativo, etc. 

Influenciaram a mitigação da “Catástrofe” como factores facilitadores e 

inibidores da resposta; 

• A eficácia da intervenção nos aeroportos depende da capacidade do seu 

Serviço de Socorros controlar rapidamente o fogo subsequente ao 

desastre, da sua possibilidade de iniciar medidas para a Sectorização do 

Socorro e da colaboração profissional dos meios do exterior. Estas 

cooperações apresentaram alguns défices na gestão deste caso; 

• Falhas no Comando, Comunicações, incorrecta dotação de recursos 

humanos do aeroporto face ao plano prévio, socorro médico casual e 

ocasional com falta de preparação técnica para a “Catástrofe”, favoreceram 

a desorganização do teatro de operações e impediram a correcta 

imposição da Sectorização do Socorro no Aeroporto; 
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• A ausência desse Socorro Médico (estava-se na era do socorrismo e não da 

reanimação médica), determinou a evacuação selvagem das vítimas 

transferindo a gestão da “Catástrofe” para a resposta hospitalar; 

• O Socorro Médico que chega passados mais de trinta minutos da 

ocorrência, não tem capacidade de intervenção e é fagocitado pelo caos; 

• O desconhecimento da especificidade do domínio técnico necessário à 

recolha de cadáveres nas “Catástrofes”, particularmente na Aviação Civil, e 

a debilidade da Medicina Legal da altura, dificultou de forma decisiva a 

identificação dos cadáveres em Portugal; 

• O grande desafio da assistência nos cenários da aviação civil, coloca-se 

porque a atenção tem de ser simultaneamente dirigida a todas as 

categorias dos ocupantes do avião, os feridos, os mortos e os ilesos; 

• A resposta hospitalar improvisada, conseguiu através de um Comando 

Operacional e de um Gabinete de Crise efectivos, implementar a 

organização necessária à gestão da catástrofe, impondo a Sectorização do 

Socorro e a adequada resposta médica através da Triagem à porta do SU; 

• A deficiente utilização de um método de identificação das vítimas à 

chegada ao hospital dificultou a gestão desta situação; 

• O respeito pelas estruturas de Comando Hospitalar, a cooperação, 

colaboração e solidariedade interpares e interinstitucionais, permitiu repor 

a normalidade do hospital em cinco horas, sem a perda de qualquer vida 

das vítimas salvas; 

• Todas as intervenções que proporcionem apoio psico-social, bem como a 

solidariedade e a empatia da sociedade civil contribuem para o sucesso na 

gestão da “Catástrofe”; 
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• A falta de monitorização e intervenção adequada das consequências psico-

sociais desta “Catástrofe” a longo prazo, mostraram “Implicados”, nas 

vítimas e nos operacionais de socorro. 

C - DEDUÇÃO E ENTENDIMENTO DOS RECURSOS DA ACTUALIDADE PARA 

INTERVENÇÃO NESTE CONTEXTO, TENDO EM CONTA VIRTUDES E FRAGILIDADES 

• O PEAF está dotado de mais recursos e maior objectividade, tem hoje 

acordos de cooperação escritos e firmados, contudo não acautela ainda 

todas as áreas que foram problemáticas em 1992 (preservação de 

evidências para investigação, actividades de mortuária, simulação e treino 

em cenários críticos como os nocturnos, ou dependentes da sua 

localização geográfica); 

• As entidades de Protecção Civil atendendo às exigências legais de resposta 

a riscos locais tipificados, organizam-se actualmente num PEEA, para 

melhorar a articulação e definir uma resposta integrada e estruturada no 

socorro a este contexto; 

• O PEEA, continua sem capacidade de responder cabalmente ao contexto 

geográfico de implantação do Aeroporto de Faro na Ria Formosa; 

• O Socorro Médico pré-hospitalar organizado sob a tutela do INEM, 

constitui hoje a diferenciação capaz de se impor na organização local do 

cenário face a 1992. No entanto, a débil formação dos seus profissionais 

para a área da catástrofe, bem como a frágil aposta nos recursos humanos 

para a acção no paradigma da reanimação médica com recurso a 

profissionais de saúde, pode condicionar a sua eficácia; 

• A resposta hospitalar está hoje planeada no papel, contudo, esse 

planeamento está desactualizado nas responsabilidades, na objectividade 

da difusão, formação e treino da mesma; 



Catástrofe em Aviação Civil 

 

191  

 

• Embora os recursos e capacidades de intervenção, hoje estejam ampliados 

face a 1992, persiste ainda uma cultura de reactividade, em vez da 

desejável cultura preventiva de proactividade, sustentada em 

conhecimento, formação, interdisciplinaridade e treino efectivos. 

D - SUGESTÕES DE MELHORIA DO PLANEAMENTO E INTERVENÇÃO OPERACIONAL 

FUTURA 

• O contexto de Intervenção da Aviação Civil, exige um conjunto de 

conhecimentos e domínios teóricos dos interventores que deve ser sujeito 

a formação e treino, centrados em modelos pedagógicos que favoreçam o 

envolvimento e aprendizagens efectivas; 

• Pelas suas capacidades e atribuições legais, o GPIAA deveria ser parceiro 

no complemento teórico do planeamento de intervenção, na programação 

e observação da formação, simulação e treino dos PEAF; 

• A implantação geográfica do Aeroporto de Faro numa área crítica como o 

Sapal da Ria Formosa, exige cuidados especiais no planeamento de 

resposta e no treino da mesma, que podem ter uma resposta adequada, 

com a colaboração das potencialidades de novas entidades do socorro 

nacional como os GIPS; 

• Como o sucesso das equipas das manobras de socorro depende do 

conhecimento prévio dos riscos tipificados e dos mecanismos de 

segurança activados para esses campos de acção, os exercícios de treino 

que servem habitualmente este propósito, devem englobar os cenários 

difíceis como a Ria Formosa, ou as operações nocturnas; 

• É fundamental criar mecanismos de apoio efectivos, para a monitorização 

dos efeitos psicológicos a todos os “Implicados” deste tipo de 

“Catástrofes”, a médio e longo prazo; 
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• A problemática dos “Implicados” deste, e de outros cenários catastróficos, 

deve merecer a atenção de investigações futuras que desvendem esta 

realidade visando a melhoria de intervenção. Pela falta de informação, 

ganham relevância estudos nos operacionais do socorro; 

• O Plano de Emergência Hospitalar, deve ser associado a uma Comissão de 

Catástrofe, que o actualize, reveja e implemente na vertente da formação e 

treino à comunidade hospitalar. 

As conclusões e implicações que este estudo suscitou, foram validadas com a 

triangulação das várias fontes consultadas, mas sofrem a limitação da falta de 

referenciais teóricos noutros estudos de “Catástrofes” em Portugal. 

Os acidentes aéreos são talvez os cenários catastróficos mais estudados e 

normalizados, as suas especificidades nos procedimentos são ímpares exigindo o 

cumprimento rigoroso de actividades que me parece no entanto, ainda serem 

obscuras para os operacionais do exterior que têm a responsabilidade de 

responder ao apelo de qualquer emergência. Assim, a divulgação de vivências na 

primeira pessoa e os registos documentais da época, parece-me que foram mais 

esclarecedoras para enformar acções neste domínio, que só a leitura de conceitos 

teóricos não permitiria. 

Este é o valor deste trabalho, que através do retrato do passado, da fotografia do 

presente, sempre com o olhar na imagem digital do futuro, nos mostrou 

conceitos e lições importantes no domínio da Medicina de Catástrofe. 
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ANEXO I – EXEMPLAR EM PORTUGUÊS E INGLÊS DO PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO UTILIZADO PARA CONTACTAR AS VÁRIAS ENTIDADES E 

INFORMADORES PRIVILEGIADOS 

 



 

 

 



 

 

Exmª. Sr.ª Cônsul da Holanda em Portugal 

 
 
Catarina Gonçalves Tavares, enfermeira no Hospital Central de Faro em Portugal, a 
realizar o Mestrado de Medicina de Catástrofe do Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar na Universidade do Porto em Portugal, venho por este meio solicitar a vossa 
colaboração, pois, pretendo realizar um estudo das Operações de Socorro e da Resposta 
Hospitalar ao acidente ocorrido no Aeroporto de Faro em Dezembro de 1992.  
 
Este estudo tem como objectivos, (1) conhecer os princípios do socorro e os planos de 
emergência associados aos aeroportos e aviação civil, (2) analisar a resposta da Protecção 
Civil e da Instituição Hospitalar face à legislação, aos recursos, e aos conhecimentos 
existentes em 1992, (3) analisar o impacto imediato deste acontecimento catastrófico de 
efeito limitado na organização do Socorro e Emergência local, (4) perspectivar a resposta 
de socorro à referida ocorrência na organização actual do sistema de emergência nacional e 
local, e também (5) criar uma cultura de aprendizagem com as experiências.  
 
Para o efeito, pretendo recolher dados concretos em registos e relatórios elaborados pelos 
vários intervenientes na situação, nomeadamente os que possam existir  por parte de 
algumas entidades holandesas envolvidas neste acidente, que possam ser relevantes para o 
estudo e possam ser públicos.  
 
Pretendo também recolher informação junto de alguns intervenientes directos na resposta à 
ocorrência, através de entrevista versando os acontecimentos e a sua actuação, neste 
sentido solicito também a sua colaboração no contacto de algumas entidades holandesas 
nomeadamente por exemplo a companhia aérea que operava a aeronave, e as entidades 
aeronáuticas holandesas que investigaram o acidente. 
 
Estando ciente das dificuldades decorrentes da distância temporal que nos separam dos 
factos, solicito a sua colaboração na recolha de dados para a realização deste estudo. Até 
porque acredito que nesta área de actuação, só a reflexão e análise de acontecimentos e 
experiências passadas mais “problemáticas” nos permitem boas práticas no presente. 
 
Quaisquer dados recolhidos neste estudo têm apenas como objectivo de aplicação o 
contexto académico. O zelo pela ética e deontologia profissional no seu tratamento é um 
princípio que me comprometo a exercer. 
 
Ciente de que o êxito deste estudo depende maioritariamente da colaboração das 
instituições envolvidas no socorro e da cooperação dos intervenientes no mesmo, agradeço 
desde já o vosso valioso contributo. 
 
 
Os meus mais sinceros agradecimentos, 
 
Catarina Gonçalves Tavares 
 
 
PS: Contactos – Email - catgtavares@gmail.com 
Morada - Praceta de Cabo verde lote 9, 8º dtº, 8000 – 177 Faro – Portugal 
Telefone - +351 919498607 /  +351 289821181 

mailto:catgtavares@gmail.com


 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To the Director of Martinair, 
 
Dear Sir Paul Gregorowitsch, 
 
 
Catarina Gonçalves Tavares currently working as a nurse at the Faro´s Central Hospital in 
Portugal and attending a master degree in Catastrophe Medicine at the Abel Salazar 
Biomedic Science Institute in the University of Porto, comes by this means to request your 
collaboration. I intend to make a study of the Emergency operations and the Hospital 
response to the accident which occurred at the Faro´s airport on December 1992. 
 
This study has as primary objectives, 1- get to know the emergency protocols associated 
to airports and civilian airliners, 2- analyze the response not only form the civil protection 
but also from the hospital regarding the legislation, resources and the know how form 
1992, 3- analyze the direct impact of this accident in the local emergency organization and 
infer how would the same accident be dealt by the today´s local and national emergency 
system and at last create a learning culture form past experiences.  
 
To achieve this goal I intend to collect reports and records of all the specific data created 
by all the intervenients more specifically by your institution case they have already been 
made public. 
 
I also intend to collect information with some of the direct intervenients by interview 
regarding the event and the procedures.  
 
I am much aware of the timeline which separates us form the facts, thereby I request your 
collaboration in my attempt to collect all the data for the making of this stud. I believe that, 
in this line of duty, only by analyzing past events can we achieve adequate practice at 
present time. 
 
Any data which I may come upon is only to be used for academic purposes as I here 
make a compromise to guide my study with ethic and professionalism.   
 
I am aware that the success of this study is much connected to the collaboration of all the 
institutions which were associated in the emergency procedures and its intervenients, 
therefore I hereby wish to thank to your much valuable contribution.  
 
 
 
 
Yours faithfully, 
 
 
Catarina Gonçalves Tavares 

Catarina Gonçalves Tavares 
Praceta de Cabo verde  
lote 9, 8º dtº,  
8000 – 177 Faro – Portugal 
+351 919498607 /  
 +351 289821181 
catgtavares@gmail.com 
 

Martinair Holland 
Postbus 7507 
1118 ZG Schiphol 

mailto:catgtavares@gmail.com
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ANEXO II – EXEMPLOS DE RESPOSTAS OBTIDAS AOS CONTACTOS 
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ANEXO III – PARTE DO PLANO DE EMERGÊNCIA DO AEROPORTO DE FARO 

DE 1992 - PLANO DE OPERAÇÕES PARA “ACIDENTE OU INCIDENTE DE 

AVIAÇÃO” 
 



 

 

 
 



 

 
 

Aeroportos e navegação aérea. ana.e.p. 
                 AEROPORTO DE FARO 
 
 
 
 

Exemplar nº  13/B 
Aeroporto de Faro 

Julho 90 
Doc.  ACID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE OPERAÇÕES 
 

“ACIDENTE OU IMINÊNCIA DE ACIDENTE COM 
AERONAVE” 

 
 
 
 



PLANO DE EMERGÊNCIA                                                                                                 ACID-1 
 

 
AEROPORTO DE FARO                                                                                                       JUL/90 

 

 
1. – SITUAÇÃO 

 
Acidente ou Iminência de Acidente envolvendo aeronave na área do aeroporto ou suas 
vizinhanças, que afecte a normalidade do tráfego aéreo. 
 
 

2. – MISSÃO 
 
Atacar o sinistro de modo a controlar os seus efeitos, proceder à operação de 
salvamento, evacuando possíveis sinistrados, desimpedir as pistas e restabelecer, no 
mais curto prazo de tempo, a normalidade do tráfego aéreo. 
 
 

3. – EXECUÇÃO  
 
3.1 – CONCEITO 

 
3.1.1 – Accionar imediatamente o Plano de Emergência. 

 
3.1.2 – Activar o COE (Centro Operacional de Emergência) constituido por: 

 
AEROPORTO                    - Director 
                                            - Assessor de Segurança 
                                            - Chefe do Serviço de Exploração 
                                            - Chefe do SOA 
P.S.P.                                  - Comandante Distrital ou seu representante 
Companhia Aérea             - Representante 
Serviços                              - Chefe ou substituto 

 
3.1.3 – Utilizar todos os meios para controlar o sinistro, no mais curto espaço de 

tempo. 
 

3.1.4 – Montar um Posto de Comando Móvel, (se a situação exigir) para coordenar 
todas as acções de socorro e de restabelecimento da normalidade operacional. 

 
3.1.5 – Prestar a primeira assistência aos sinistrados e accionar a sua evacuação o 

mais rapidamente possível. 
 

3.1.6 – Recorrer a meios exteriores, se insuficientes os existentes no Aeroporto ou 
tal se preveja, dada a amplitude do sinistro. 

 
 

3.2 – TORRE DE CONTROLE (STA) 
 

3.2.1 – Acciona o sistema acústico e luminoso de alarme. 
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3.2.2 – Informa o Serviço de Socorros do Aeroporto, dizendo: 

 
“Acidente ou Iminência de Acidente com aeronave em ...... (referência quadrícula 

ou local. Causa determinante da Emergência, tipo da aeronave ........ com 
capacidade de ...... pessoas. 

Pessoas a bordo ...... (o número de pessoas a bordo deverá ser informado se for 
conhecido, no entanto a chamada não deve ser demorada enquanto esta informação 

é obtida). Quantidade de combustível a bordo .......” 
 

3.2.3 – Informa o SOA (Serviço de Operações Aeroportuárias) retransmitindo a 
mensagem anterior e, face a eventuais limitações operacionais, decorrentes do 
acidente, colabora na emissão de NOTAM. 
 

3.2.4 – Informa o “115”, quando for caso disso, para andamento das solicitações dos 
Serviços de Socorros, dizendo: 

 
“Acidente de avião com x passageiros ........ local do  

acidente.........amplitude do acidente.” 
 

3.2.5 – Informa o ACC (Centro de Controle Aéreo). 
 

3.2.6 Previne a Central Electrica, para assegurar o fornecimento de energia. 
 

3.2.7 Mantém contacto permanente com o Serviço de Socorros, para uma constante 
actualização de informações. 
Se perder esse contacto, mesmo que momentaneamente, tomará as providências 
necessárias para a eficiência do serviço, socorrendo-se dos meios existentes no 
SOA. 

 
3.2.8 – Após receber do SOA, a comunicação, dando a pista como operativa, emite o 

NOTAM respectivo. 
 
 

3.3 – SERVIÇO DE SOCORROS 
 

3.3.1 – Ao receber comunicação da Torre de Controle, respeitante a acidente com 
aeronave, todo o pessoal e material disponível dirige-se para o local e procura, 
simultaneamente, receber instruções da Torre de Controle, para uma actuação 
mais rápida e eficiente.  
 

3.3.2 – Se receber mensagem de iminência de acidente com uma aeronave, confirma 
o local, alerta todos os meios de socorro e desloca as viaturas contra incêndios, 
para as posições pré-estabelecidas. 
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3.3.3 – Se o aviso de alerta for emitido pelo próprio serviço e/ou nele recebido de 
outra origem, que não a Torre de Controle, retransmite-o a este Orgão, 
informando-o das medidas que vai tomar e entra imediatamente em acção. 

 
3.3.4 – Desloca o equipamento destinado aos Postos de Triagem e Primeiros 

Socorros. 
Em Emergência nocturna, uma das viaturas reboca imediatamente a Torre de 
Iluminação Autónoma. 
 

3.3.5 – As viaturas ao chegarem ao local, mantém os farois rotativos acesos, 
facilitando a visualização, pelos socorros em aproximação, do local do sinistro. 
 

3.3.6 – Do local do acidente, comunica imediatamente ao SOA ou COE (se já 
constituído) a sua primeira estimativa da amplitude do sinistro, decide sobre a 
necessidade de recorrer ou não aos reforços exteriores de socorro, transmitindo 
aqueles orgãos a sua decisão. 

 
3.3.7 – Transporta na ambulância, para o local do sinistro, o Enfermeiro do Posto de 

Socorros, que se encontra no exterior da aeronave, junto à porta de 
desembarques domésticos. 

 
3.3.8 – O Chefe de Serviço ou Chefe de Turno, estabelece imediatamente um Posto 

de Comando, bem identificado e assume o comando do mesmo. 
Se for constituído um Posto de Comando Móvel, coordena os seus meios e 
outros que cheguem em reforço procedendo a uma integração na cadeia de 
comando daquelas unidades, a quem transmitirá as suas solicitações. 

 
3.3.9 – Informa o COE quando tiver o incêndio completamente extinto. 

 
3.3.10 – Após as acções de combate ao incêndio e antes da chegada dos meios para 

acções de triagem, primeiros socorros e transporte, monta um “Posto de 
Reunião de Sinistrados”, em tenda, junto ao local do acidente. 

 
3.3.11 – Pede ao SOA e à medida das necessidades, o envio de ambulâncias para o 

local e autocarros de passageiros. Solicita pessoal e material necessários para 
desimpedimento total da área de Segurança da Pista e Caminhos de Circulação. 
 

3.3.12 – Em conformidade com as condições ambientais e de terreno, montar o 
“Posto de Triagem” e “Posto de 1ºs Socorros”, em ligação com o 
coordenador médico. 

 
3.3.13 – Informa o COE do momento em que a área pode começar a ser revistada, 

para recolha dos bens dos sinistrados. 
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3.3.14 – Em coordenação com as autoridades policiais, tem em especial atenção a 
preservação de indícios do acidente que permitam a investigação do mesmo e 
não a remoção de haveres pessoais que prejudiquem a identificação de 
cadáveres. 

 
 

3.4 – SERVIÇO DE OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS (SOA) 
 
Logo que receba da Torre de Controle a mensagem do acidente ou iminência de 
acidente com aeronave deve: 
 

3.4.1 –. Assumir o comando do COE até à chegada dos membros que o integram. 
 

3.4.2 – Enviar para o local do sinistro um elemento de serviço para integrar o Posto 
de Comando Móvel (PCM) e colaborar com o chefe do serviço de socorros 
ou substituto, definir a localização dos “Postos de Triagem” e “Primeiros 
Socorros” e servir de elo de ligação entre PCM e o COE. 

 
3.4.3 – Informar a Central Telefónica do Aeroporto, transmitindo a mensagem que 

recebeu, dizendo: 
 

“Acidente com aeronave em ....... (referência quadrícula do local). Tipo de 
aeronave ........ com capacidade de .......... pessoas. 

Pessoas a bordo ......... (se conhecido). 
Aeronave ........ da companhia ..........” 

 
3.4.4 – Comunicar a mensagem de Emergência à Esquadra da P.S.P. do Aeroporto, 

Posto de Socorros do Aeroporto, Serviço de Transportes, Companhia Aérea ou 
Representante, obtendo informações complementares relativamente à eventual 
existência a bordo de artigos considerados perigosos, canalizando-as para o 
Posto Avançado (PCM) e COE. 
 

3.4.5 – Informar o Director do Aeroporto ou seu substituto. 
 
Depois dos avisos feitos, compete ao SOA: 
 

3.4.6 – Colocar um elemento em viatura apropriada para sinalizar o “Ponto de 
Encontro” e/ou “Área de Espera” e coordenar o fluxo dos meios de socorro e 
salvamento provenientes do exterior para todas as necessidades de apoio à 
situação emergente, procedendo ao seu envio ordenado para a Área de 
Socorros e para a Área de transportes em coordenação com o PCM e 
Serviços de Socorros. 
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3.4.7 – Pressupondo-se a necessidade de encerramento do aeroporto, toda a área de 
movimento fica desimpedida, pelo que a circulação dos socorros deve ser feita 
sem batedores, com indicação à vista e à vontade. 

 
3.4.8 – Enviar transporte para o local do acidente tendo em vista a recolha de 

passageiros não acidentados, solicitando à TAP todo o equipamento de apoio 
necessário. 

 
3.4.9 – Coordenar com o delegado ou representante da companhia em causa o envio 

de equipamento de assistência, transporte de bagagens e carga. 
 

3.4.10 – Providenciar transporte para junto do avião, ao pessoal da Guarda Fiscal. 
Alfândega e Representante da Companhia, quando tal se justifique. 

 
3.4.11 – Acompanhar o desenvolvimento da situação de emergência e em estreita 

ligação com o Serviço de Socorros, satisfazer as necessidades e exigências do 
momento. 

 
3.4.12 – Coordenar com a Torre de Controle, a emissão de NOTAM, no caso de se 

verificarem limitações operacionais decorrentes do acidente. 
 

3.4.13 – Providenciar a inspecção da área de manobra afectada com vista à 
referenciação de destroços (fotografando-os) e à prevenção de indícios. 

 
3.4.14 – Informar o Serviço de Informações e Acolhimento (ANA) do ocorrido, por 

forma a canalizar todas as solicitações do exterior, respeitantes ao acidente, 
para as Relações Públicas do Aeroporto. 

 
3.4.15 – Disponibilizar os Auxiliares de Placa para ocorrerem a todas as solicitações 

do momento e em especial colaborar com os Socorros na montagem da tenda, 
se necessários. 

 
3.4.16 – Em ligação com o COE, declara o restabelecimento de situação de 

normalidade operacional, assim como à Central Telefónica. 
 

 
3.5 – CENTRAL TELEFÓNICA DO AEROPORTO 

 
3.5.1 – Ao receber a mensagem telefónica do SOA e conhecedora da qualidade da 

emergência, reserva 4 linhas para uso exclusivo do COE, confirma a 
mensagem e deve: 

 
a) Dar imediata prioridade a todas as chamadas que se relacionem com a 

emergência. 
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b) Informar o Chefe do Serviço de Socorros. 

c) Informar o Chefe do Serviço de Exploração e o Assessor de Segurança. 

d) Se requerido, estabelecer ligação com o “115” para contacto com a Torre de 

Controle. 

e) Informar as seguintes Entidades: 

- Companhia da Guarda Fiscal do Aeroporto; 
- Sub-Delegação Aduaneira do Aeroporto; 
- Serviço de Relações Públicas; 
- Manutenção das Telecomunicações; 
- Chefe do Serviço de Manutenção. 

f) Informar o Serviço de Estrangeiros e a Policia Judiciária de Faro para além 

de outras entidades (à ordem do COE). 

g) Informar os Correios e Telecomunicações de Faro (CTP) caso necessário. 

 
3.5.2 – Mantem-se à disposição do COE, até que a situação se normalize. 

 
3.5.3 – Abstem-se de prestar qualquer informação sobre o acidente, para o exterior e 

sendo solicitado, encaminha-a para as Relações Públicas. 
3.5.4 – Canalizar para o COE ou para o destino que este lhe fixar, todas as chamadas 

procedentes de Entidades estranhas ao Aeroporto, relativas à situação de 
emergência. 

 
 

3.6 – P. S. P.  DO  AEROPORTO 
 
No quadro de acidente ou iminência de acidente com aeronave, ao receber 
mensagem, põe em acção o Plano de Segurança para o Aeroporto de Faro, em que 
se destaca, para conhecimento e coordenação das acções dos diversos serviços o: 
 

“... impedimento do acesso de pessoas não autorizadas, ao local do acidente, 
entendendo que só se deslocará para lá, o pessoal do Serviço de Socorros, 
Forças de Segurança, Alfândega, meios de salvamento, ambulâncias, médicos e 
elementos de Gestão Superior do Aeroporto ...” 
 
 

3.7 – POSTO DE SOCORROS 
 

Logo que informado da emergência deve preparar-se para: 
 

a) Ser transportado pela ambulância do Serviço de Socorros, para actuação no 

local do acidente, levando os meios disponíveis para primeiros socorros. 
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b) Dirigir-se para o exterior da aeronave junto à porta de desembarque de voos 

domésticos. 

c) Guarnecer o “Posto de Triagem” de sinistrados, assumindo a chefia até à 

chegada da equipa médica. 

d) Enquadrar-se na equipa médica vinda do exterior do aeroporto, 

desenvolvendo as acções que lhe forem cometidas. 

 
3.8 – SERVIÇO DE TRANSPORTES 

 
Quando informado da situação, pelo SOA, deve: 
 

a) Avançar para a “Área de Espera” (Plataforma de Estacionamento) com as 

viaturas existentes. 

b) Assumir a chefia das actividades na Área de Transporte (orientação do fluxo 

dos meios de socorro do exterior e de evacuação) em coordenação com o 

PCM e o COE 

 
 

3.9 – SERVIÇO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
Recebida a mensagem, da Central Telefónica, referindo acidente (ou iminência de 
acidente) com aeronave, deve: 
 

a) Constituir com o pessoal disponível um Gabinete de Apoio ao COE. 

b) Informar a Central Telefónica da Localização desse gabinete de apoio, para 

que as chamadas referentes ao acidente, nomeadamente as procedentes da 

Comunicação Social, de familiares de passageiros e tripulação ou Entidades 

Oficiais, sejam para ali encaminhadas. 

c) Informar, se necessário, o Responsável do Apoio Geral, dos locais de 

reunião da Comunicação Social e outras Entidades. 

d) Informar as Portarias do local para onde devem encaminhar a Imprensa e 

entidades que se dirijam ao aeroporto. 

e) Montar uma Sala de Imprensa, em local adequado, para onde encaminhará 

os elementos da Comunicação Social, que acorrerem ao aeroporto. 

f) Informar o COE das Entidades que forem chegando. 

g) Por indicação do COE, dar conhecimento do acidente às Embaixadas das 

nacionalidades dos passageiros e tripulantes sinistrados e ilesos. 
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h) Por indicação do COE, prestar informações sobre o acidente à Comunicação 

Social, a Entidades interessadas e eventualmente a familiares dos sinistrados 

e ilesos. 

i) Por indicação do COE, comunicar à Guarda Fiscal os elementos de 

informação que receber, relativos à identificação de sinistrados e ilesos. 

 

3.10 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
 
Ao ter conhecimento da ocorrência de um acidente (ou iminência de acidente) 
com aeronave, deve: 
 

a) Disponibilizar a respectiva estrutura para que seja assegurado o 

fornrcimento normal de energia eléctrica ao Aeroporto, activando o seu 

sistema de alarme. 

b) Informar o COE ou o SOA dos recursos disponíveis, quer humanos, quer de 

material auxiliar. 

c) Permanecer no seu gabinete de trabalho a fim de enviar, se solicitado, meios 

humanos e material auxiliar para o local do acidente, reforçando o Serviço 

de Transportes e apoio das operações de emergência, (montagem do Posto 

de Triagem e Posto de Socorros). 

d) Manter-se em ligação com o COE. 

 
 

3.11 – RESPONSÁVEL DO APOIO GERAL 
 
Após ter conhecimento pelo Serviço de Relações Públicas dos locais de reunião 
da Imprensa e das Entidades, de acordo com as necessidades colocadas, 
disponibiliza os meios da sua dependência e prepara-os para o efeito. 
 
 

3.12 – COMPANHIA AÉREA OU REPRESENTANTE DO OPERADOR 
 
Após ter recebido a mensagem telefónica do SOA, referindo o acidente (ou 
iminência de acidente) com aeronave, ou tendo conhecimento do mesmo, deve: 
 

a) Comparecer de imediato no SOA, ou no COE, se já estiver constituído. 
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b) Fornecer os elementos de informação disponíveis sobre passageiros, 

tripulação, carga normal, cargas perigosas, correio e combustível da 

aeronave 

c) Receber dos Serviços da Companhia, todas as informações sobre o 

desenrolar das acções tomadas, a relação de ilesos (passageiros e 

tripulantes) e outros elementos de informação com interesse para o COE. 

d) Destacar para o Posto de Comando Móvel um representante, como elemento 

de ligação ao COE, além de acompanhar odesenrolar das operções e 

providenciar as acções que lhe digam respeito. 

e) Coordenar com o COE a difusão de notícias relativas ao acidente. 

 
 

3.13 – DELEGAÇÃO ADUANEIRA 
 
Depois de ter recebido a informação do acidente (da Central Telefónica) adopta as 
providências necessárias para que seja assegurada a custódia de bagagens, 
mercadorias e correio transportados na aeronave, actividade que coordena com a 
Companhia Aérea ou Representante do Operador e a Guarda Fiscal. 
 
O Transporte para o local do acidente é coordenado pelo COE, em ligação com o 
SOA e/ou Chefe do Serviço de Transportes (área de transportes). 
 
 

3.14 – GUARDA FISCAL 
 
Depois de ter recebido a informação do acidente pela Central Telefónica ou de 
outra origem: 

a) Adopta as providências necessárias para que seja assegurada a custódia de 

bagagens e mercadorias transportadas na aeronave, actividade que 

coordena com a Companhia Aérea ou Representante e com a Delegação 

Aduaneira do Aeroporto. 

b) Estabelece os procedimentos inerentes ao controle de estrangeiros e 

fronteiras, no quadro específico da sua missão, actividade que coordena 

com o COE e Entidade e Serviços envolvidos. 

c) Mantem-se em ligação com o COE. 

 
 

3.15 – INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÂO 
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3.15.1 – Os Serviços de Emergência mencionados neste Plano, com missões 
expressas nos mesmo, devem fazer-se representar no COE, através do 
respectivo Chefe de Serviço ou seu substituto. 
 

3.15.2 – Na execução de toda a acção, deverá ser mantido contacto do COE com o 
Serviço Municipal de Protecção Civil da C. M. Faro e Centro Coordenador 
Distrital de Protecção Civil no Governo Civil, os quais funcionarão em apoio 
de rectaguarda, mobilizando meios de ajuda exterior, quando necessário. 

 
3.15.3 – Constitui encargo da Direcção do Aeroporto, o desencadeamento do processo 

referente à investigação do acidente e se necessário, ao da remoção da 
aeronave acidentada, contactando para o efeito, as Entidades nele envolvidas 
(DGAC e DGAER). 

 
3.15.4 – Face à envergadura do acidente e se reconhecido pelo COE, os serviços 

empenhados devem recorrer ao reforço, convocando o pessoal de folga. 
 

3.15.5 – Este plano entra imediatamente em vigor para efeitos de ocorrência de 
acidente aéreo e/ou para efeitos de planeamento e treino. 

 
 

4. – LOGISTICA 
 
Nada a referir. 
 
 

5. – COMANDO E TRANSMISSÕES 
 
5.1 – COMANDO 

 
COE – Na fase inicial do alarme, funciona no SOA. Ext. 1032/3. Depois de 

constituído, funciona na Sala de Reuniões dos Serviços Técnicos e 
Administrativos, Ext. 1023. 

 
PCM – No local da emergência (rede rádio). 

 
5.2 – TRANSMISSÕES 

 
a) Numa situação de emergência deve ser observada a mais rigorosa disciplina 

nas comunicações (TSF e TPF) e reduzido o uso da rede telefónica. 

b) É estabelecida uma rede rádio de emergência no canal 1.  

c) O posto rádio distribuído ao Posto de Socorros guarnecerá o Centro de 

Triagem, logo que montado. 
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d) A PSP do Aeroporto operará na rede própria (quando necessário) e no canal 

1 (normal) e canal 2 (recurso), quando em operação integrada na 

Emergência.
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COMUNICAÇÕES DE EMERGÊNCIA 
TRANCEPTORES CANAL 1 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



Catástrofe em Aviação Civil 
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ANEXO IV – PROPOSTA DA NATO PARA REGISTO, RELATÓRIO E 

APRENDIZAGEM DE LIÇÕES 
 



 

 

 
 



 

 
 

APPENDIX 1 

M.C.S. Debriefing Format 

A. Blumenfeld, Trauma Branch, IDF 

EMS 

Timetable 

First dispatch center announcement hh: mm 

First ambulance on scene hh: mm 

First casualty evacuation hh: mm 

Last “immediate” casualty evacuation hh: mm 

Last casualty evacuation hh: mm 

Scene Care Providers 

Total no. of ambulances and rate of 
arrival 

 

Total no. of staff  

Was there any staff shortage? Y / N  

Was there any lack of skills or 
knowledge among staff members? 

Y / N  

Was there any equipment shortage? Y / N  

Casualties 

How many casualties were evacuated 
and where to? 

No. Hospital 

No. Hospital 

No. Hospital 

How many casualties were diagnosed as 
“urgent”/ “immediate”? 

 

 

 

 

 



 

 
 

Scene Command 

Who was the scene commander and 
when was s/he assigned? 

 hh: mm 

Was the scene commander switched 
during the event? If yes, why? 

Y / N  

When was the situation status cleared 
and reported to dispatch center? 

hh: mm 

 

Field Procedures 

How many field procedures (e.g. 
orotracheal intubation, chest drainage, 
bleeding control) were performed? 

 

Who performed the field procedures? 
(e.g. physicians, paramedics, medics) 

 

Was there any procedure failure, and if 
yes, why? 

  

 

Casualty evacuation and transport 

What were the Primary Triage criteria? 
Were the caregivers matched to the 
casualties and their injury severity (e.g., 
A.L.S. provider for an intubated patient) 

 

Were any medical problems taken care 
of en route? 

 

Did any logistic issues needed to be 
solved during transport? (e.g., 
equipment failure) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Interaction with other emergency services and receiving hospitals 

Was there any interaction between the 
various EMS´s present on scene? 

 

How was the communication with the 
non-medical organizations operated? 

 

Were the receiving hospitals reported by 
the EMS dispatch center during the 
event? 

 

Did the dispatch center receive 
necessary information regarding the 
actual hospital occupancy and 
availability? 

 

 

1.  Hospital 

General data 

Timetable 

First hospital notification hh: mm 

First casualty arrival hh: mm 

Last casualty arrival hh: mm 

When was the event concluded? hh: mm 

Casualties 

No. of casualties arriving at ED  

No. of deaths in ED  

No. of casualties transferred from ED 
directly to OR 

 

No. of admissions  

No. of ICU admissions  

How many casualties were transferred to 
other hospitals? (secondary triage) 

 

 



 

 
 

Emergency Department (ED) 

ED preparedness 

Was the ED cleared from 
present patients on 
notification? 

Y / N 

Was the ED re-organized 
and separated to 
treatment sites? 

 

Were event manager(s) 
assigned? (medical, 
nursing, administrative, 
other) 

 

Were site managers 
assigned? (medical, 
nursing) 

 

Was there any 
manpower shortage? 

 

 

Triage Post 

 Was a triage physician 
assigned? 

 

Did all casualties go 
through the primary 
triage post? 

 

Were there any 
difficulties in operating 
the triage post and what 
are the main lessons 
learned? 

 

 

 

 

 



 

 
 

ED – Medical Manager 

 

 

 

How well was the 
communication with site 
managers? 

 

Was the medical manager 
informed about available 
Ors, ICU beds and other 
limited hospital 
resources? 

 

How many casualties 
were taken immediately 
to OR? 
Indications? 

 

How many casualties 
were taken immediately 
to CT? Angio suite? 
Indications? 

 

Was there any shortage 
of:  

 
Y / N 

Ors Y / N 

Imaging suites Y / N 

ICU beds Y / N 

Other services  

How many patients were 
secondarily triaged?  
What were the 
indications? 

 

When and on what basis 
was “End of Event” 
declared? 

 



 

 
 

ED Sites 

No. of patients treated  

No. of emergency 
procedures performed 

 

Detailed description of 
2-4 patients 

 

Was there any staff 
shortage? 

 

Was there any “critical” 
equipment shortage? 

 

How well was the 
communication with ED 
managers? 

 

 

OR 

No. of casualties operated  

Timetables hh: mm 

Was there any staff shortage? Y / N  

Was there any “critical” equipment 
shortage? 

Y / N  

How well was the coordination with ED 
managers? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Secondary Triage (ST) Hospital 

No. of casualties admitted   

Timetables hh: mm 

How well was the coordination with 
regulation authorities? 

 

How well was medical information 
transferred? 

 

Was there any resource shortage? Y / N  

Who set the ST destination?  

Who controlled and coordinated the 
 ST? 
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ANEXO V – PLANO ESQUEMÁTICO DE INTERVENÇÃO E SECTORIZAÇÃO DO 

SOCORRO DO PEAF (1990), TAMBÉM REFERIDO NO DOCUMENTO ICAO (1991) 
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ANEXO VI – ESQUEMA DE PROCEDIMENTOS DO PLANO DE INTERVENÇÃO DA 

PROTECÇÃO CIVIL AO PLANO DE EMERGÊNCIA DO AEROPORTO DE FARO 
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