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Resumo 

 

 

O que nesta dissertação se analisou e discutiu alicerça-se na assunção de que as 

catástrofes, apesar do seu poder destrutivo, não são o “apocalipse” total. Devem pelo 

contrário, ser entendidas como acontecimentos não habituais, cuja ocorrência pode 

nalguns casos ser evitada ou na impossibilidade de se evitarem, os efeitos destes 

minimizados pela prevenção, gestão e controlo quotidiano dos riscos. Argumenta-se 

ainda, que tais medidas de apoio à gestão de uma crise deverão sobretudo assentar 

numa estratégia que promova um planeamento pré-evento antecipado, interactivo e 

contínuo, bem como a integração da população em todos estes processos de prevenção 

e mitigação. Neste sentido, através deste estudo, procuramos entender até que ponto 

não seria vantajoso que a numerosa população que utiliza a Ponte 25 de Abril, tivesse 

integrado nas suas dinâmicas quotidianas os riscos subjacentes à utilização da infra-

estrutura, assim como, os procedimentos de actuação mais adequados face aos mesmos 

riscos. É certo, que as entidades que efectuam a manutenção e exploração da Ponte 25 

de Abril são responsáveis por garantir a validade das condições de segurança das 

instalações e prestar a primeira ajuda aos sinistrados. Porém, será suficiente?  

 De facto, a informação e a participação são a base para a apropriação da gestão 

do risco por parte dos grupos afectados, e tal apropriação é uma característica que define 

o processo e a possibilidade de sustentabilidade futura. Os profissionais são sem dúvidas 

muito importantes, mas eles devem trabalhar em conjunto com os indivíduos sujeitos ao 

risco procurando estratégias adequadas que podem contribuir para reacções mais 

eficientes. Uma dessas estratégias consiste na utilização de mecanismos de informação 

e comunicação. 

A nossa opção metodológica deste estudo foi de natureza observacional, 

descritivo, exploratório, do tipo quantitativo transversal, o qual pertence descrever uma 

situação, observada uma única vez e no mesmo intervalo de tempo.  

Como resultado deste estudo verificou-se que o investimento em programas de 

informação e sensibilização públicas são cruciais. Estamos certos que a 

consciencialização do risco constitui uma pré-condição para o envolvimento empenhado 

da população nos processos de prevenção e concepção de estratégias de protecção civil.
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Envolvimento esse, visto como fundamental para a concretização da integração que 

defendemos neste trabalho.  

 

Palavras-chave: Catástrofe; Informação; Prevenção; Ponte 25 de Abril; Percepção de 

Risco; Riscos Ambientais. 
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Abstract 

 

 

This work is based on the assumption that catastrophes, despite their destructive power, 

don’t mean necessarily total apocalypse. Other way they should be faced as rare events 

that often can be prevented or at least their impact minimised, with a permanent 

prevention and an accurate management of risks.  More, we argue that measures 

supporting crises management should be strategically funded on the assessment of risks 

in order to aloud a continuous and interactive planning, involving the population in both 

processes, catastrophes prevention and mitigation of  their impacts. 

 By this study we search to understand how deep is the involvement of 25th April 

bridge’s numerous users in risk knowledge, concerning their daily use of the facility. The 

enterprise that explores and keeps the bridge is also responsible for assuring security 

conditions, being first responder in case of sinister. But will that be enough? 

 In effect the appropriation of risk management by affected groups requires 

knowledge and involvement witch are both the construct of the process and its future 

sustainability. Professional involvement is required and important mainly in the extent they 

cooperate with affected groups, searching for adequate strategies, generating efficient 

reactions.  Communication and information display are central in that management. 

  This is a quantitative, exploratory, descriptive, transversal and observational study.  

 Investments in public informational programs are needed and are crucial. We are 

certain that being conscious of risk is a previous condition to a committed involvement on 

prevention and civil protection strategies. That involvement is fundamental to achieve the 

integration we defend.  

 

Keywords: Catastrophe, Information, Prevention, 25th of April Bridge, Risk Perception, 

Risks. 
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Résumé 

 

 

Ce qui a été analysé et discuté dans cette dissertation a été le fait d´assumer que les 

catastrophes, même possédant leur pouvoir destructible ne sont pas d´ordre 

apocalyptique. Au contraire, elles doivent être entendues comme événements inhabituels, 

dont la survenue peut dans certains cas être évité ou dans l´impossibilité de les éviter, les 

effets de ces événements peuvent être réduits par la prévention, gestion et contrôle 

quotidien des risques. On a argumenté aussi, que les mesures de soutien à la gestion 

d´une crise devraient surtout s´appuyer sur une stratégie qui encourage une planification 

pré-évenement anticipée, interactive e continue, ainsi qu´une intégration de la population 

dans tout les processus de prévention et de mitigation. Dans se sens, à travers cette 

étude, nous avons recherché à comprendre jusqu´à quel point ne serait-il pas avantageux 

que la nombreuse population qui utilise le Pont du 25 d`Avril, intègre dans sa dynamique 

quotidienne les risques sous-jacents à l`utilisation de l`infrastructure ainsi que les 

procédures d`intervention les plus adéquates face aux mêmes risques. Il est certain que 

les autorités qui effectuent la manutention et l´exploration du Pont 25 d`Avril sont 

responsables du fait de garantir la validité des conditions de sécurité des installations et 

d`apporter la première aide aux sinistrés. Mais, est-il suffisant ? 

 De ce fait, l´information et la participation sont la base pour la maîtrise de la 

gestion du risque de la part des groupes concernés, et telle maîtrise est une 

caractéristique qui définit le processus et la possibilité de durabilité future. Les 

professionnels sont, sans aucun doute très importants mais ils doivent travailler 

conjointement avec les individus soumis au risque recherchant des stratégies adéquates 

qui peuvent contribuer a des comportements plus efficaces. Une de ces stratégies 

consiste à l`utilisation de mécanismes d`information et de communication.  

 Notre option méthodologique dans cette étude a été de nature observable, 

descriptive, exploratoire, de type quantitative transversal, laquelle a prétendue décrire une 

situation, observée dans une seule fois dans le même intervalle de temps. 

 Comme résultat de cette étude on a constaté que l´investissement en programmes 

d`information et sensibilisation publiques est essentiel. Nous sommes certains que la 

prise de conscience du risque constitue une condition préalable à la participation active 
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de la population dans les programmes de prévention et conception de stratégies de 

protection civile. Cette participation, est considérée comme fondamentale pour la 

concrétisation de l´information et de l´intégration que nous avons défendue dans ce 

travail.  

 

Mots-clés : Catastrophe, Information, Prévention, Pont 25 `Avril, Perception de risque, 

Risques environnementaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Da Percepção à Prevenção e Gestão do Risco. O caso da Ponte 25 de Abril. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “A responsabilidade da redução do risco é uma missão que nos compete a 

todos”.  

Valdés (2006 p. 4) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Pode-se dizer que, os avanços científicos e tecnológicos alcançados no século passado, 

trouxeram para uma parcela significativa da população mundial um aumento na 

expectativa e na qualidade de vida, mas por outro lado, introduziram no seu quotidiano 

”novos riscos”. Deste modo, para muitos autores, entender que a susceptibilidade a 

catástrofes depende de uma realidade pré-existente da qual participa muitas vezes o 

factor humano, permite tomar consciência da necessidade de procurar estratégias de 

desenvolvimento baseadas em processos de prevenção e redução dos riscos. Contudo, 

tais tomadas de decisão acontecem frequentemente sem as bases do conhecimento 

adequado pois os modelos de risco existentes como todos os modelos, simplificam 

necessariamente o universo. São frequentemente obrigados a considerar um sistema 

isolado do seu ambiente negligenciando as forças subjacentes que influenciam perigos e 

exposições, não contemplam a totalidade das condições do “mundo real” entre outras das 

várias direcções seguidas pelo perigo e não conseguem levar em consideração todos os 

aspectos do comportamento humano, nem integrar todas as consequências directas dos 

perigos que muitas vezes resultam de vínculos inesperados.  

Assim, associar o indivíduo leigo, o cidadão aos debates e decisões que 

costumam ser apenas para especialistas, tem vindo a receber grande consideração em 

muitos países como forma de distribuir responsabilidades em decisões como as que 

envolvem consequências indesejáveis, mas também como forma de mobilizar diferentes 

formas de conhecimento, contribuindo assim, para um conhecimento mais abrangente e 

mais detalhado e um melhor acesso e identificação dos perigos específicos através da 

reconstrução de diversificadas configurações que associam o indivíduo leigo e os 

especialistas ancorados em contextos específicos (Irwin & Wynne, 1996).  

Esta estratégia tem tido várias implicações práticas, nomeadamente a sua 

importância no estudo da percepção do risco para a compreensão do pensamento do 

indivíduo leigo e para a previsão da aceitação ou oposição em relação a determinadas 

tecnologias ou intervenções técnicas. Um dos interessantes resultados destas 

investigações foi a descoberta de padrões consistentes de raciocínio probabilístico por 

parte do público leigo para a maior parte das situações quotidianas. As pessoas, por um 

lado, mostram mais facilidade em lidar com um perigo que se conhece que se sabe 
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quando poderá ocorrer e portanto possibilitando-lhes adoptar o tipo de comportamento 

mais seguro e apropriado face à situação em questão, do que o inverso, que gera 

grandes níveis de insegurança (Slovic, 2000). Além de que, quando uma situação de 

perigo considerada grave surge, se o indivíduo não estiver antecipadamente preparado 

para lidar com a mesma, o impacto psicológico será exponencialmente maior. Falamos 

mais concretamente das consequências psicopatológicas do “Pós-Trauma” (Sales, 2007). 

Deste modo, a consciência do risco para além de capacitar o indivíduo para a adopção 

de comportamentos com vista à sua protecção e sobrevivência, constitui um factor 

favorável na resposta emocional e psíquica (a nível individual e colectivo). Dinis (2007, 

p.68) refere, “O modo como uma comunidade reage aos riscos e aos desastres depende 

certamente de muitos factores, mas estamos em crer que a consciência prévia da 

possibilidade de ocorrência do desastre é um dos determinantes”. Daí o enfoque dado à 

informação do risco, estratégia que permite assegurar a divulgação das informações 

técnicas e cientificas relevantes em matéria de protecção civil ao cidadão comum. No 

entanto, apesar dos resultados dos estudos anteriormente citados o problema persiste, 

onde formas explicativas vêm-se sobrepondo às formas compreensivas dos fenómenos 

promovendo por vezes conhecimentos fantasiosos e contraditórios em relação à 

realidade das coisas.  

Em Portugal, a informação de risco (crucial para que haja consciencialização de 

riscos até então desconhecidos), assim como a incorporação das percepções e a 

integração do público na criação e implementação de medidas técnicas associadas à 

mitigação e gestão dos riscos, têm sido frequentemente negligenciados reduzindo-se a 

sua participação a acções de carácter pontual e geralmente com reduzido impacto nas 

decisões técnicas e politicas (Lima, 2004). Duarte Caldeira numa entrevista cedida à 

Agência Lusa (2007) salienta que: 

“ (…) Há hoje ainda insuficiente informação pública, que decorre de pouca 

percepção do risco existente na população portuguesa (…) por muita 

perfeição que exista na actuação dos meios de socorro a chave está numa 

cultura de cidadania e na pré-disposição das pessoas relativamente ao 

risco que podem correr (…) podem existir excelentes planos de 

emergência, mas se o cidadão não tiver cultura de risco, o sistema pode 

falhar (…) ”   

Assim, convém no contexto de promoção da prevenção e da segurança, que as 

entidades responsáveis invistam em estratégias de educação para alargar a consciência 

de perigos e consequentemente a sua redução (Heide, 2002). Estas estratégias de 

educação devem ter por base um conceito pluridisciplinar em vez de estratégias única e 
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exclusivamente direccionadas para o planeamento das acções de socorro. É nesta 

dimensão pluridisciplinar que se integra a Medicina de Catástrofe, especialidade onde se 

cruzam saberes de vários domínios para além do domínio puramente médico, com o 

objectivo de estabelecer padrões de procedimentos operacional para agir em situação de 

catástrofe que segundo o conceito são cenários imprevisíveis e complexos implicando a 

necessidade de pesquisa e orientação de várias disciplinas para delinear planos de 

acção nestes cenários (Bandeira, 1995). O nosso estudo autêntica esta afirmação, uma 

vez que, para desenvolver um trabalho válido foi necessário entrelaçar vários níveis de 

conhecimentos. Pois, tomar decisões para a acção implica a capacidade de mobilizar o 

conhecimento específico, sendo tão mais eficaz quanto por antecipação ao 

acontecimento real, se tiverem previsto, organizado e planeado guias de boas práticas. 

Neste sentido, através deste estudo procuramos entender até que ponto não seria 

vantajoso que a população utilizadora da Ponte 25 de Abril, tivesse integrado nas suas 

dinâmicas quotidianas os riscos subjacentes à utilização da infra-estrutura assim como os 

procedimentos de actuação mais adequados face aos mesmos riscos.  

As pontes são infra-estruturas de transporte que podem dar origem a uma 

situação de emergência com graves danos para pessoas e bens, e devem ser, portanto, 

objecto de Protecção Civil. A validar a afirmação anterior e ainda a legitimar e 

fundamentar o nosso trabalho podemos citar um acontecimento recente, que foi a 

“Tragédia de Entre-os-Rios” no nosso país, e que lançou para a ribalta a problemática da 

segurança das pontes.  

É certo, que as entidades que efectuam a manutenção e exploração da Ponte 25 

de Abril são responsáveis por garantir a validade das condições de segurança das 

instalações e prestar a primeira ajuda aos sinistrados. Porém, será suficiente? Estudos 

provam o contrario, afirmando que na maioria dos casos, a segurança dos afectados 

depende em grande parte deles mesmos e das medidas de autoprotecção que sejam 

capazes de colocar em marcha nos momentos iniciais pós catástrofe. Daí, mais uma vez 

a importância da informação que assegure a divulgação do estudo dos riscos, as 

medidas de auto-protecção e as acções a desenvolver em caso de emergência junto com 

a realização de exercícios de treino. 

Estamos convictos que esta será a via que poderá constituir o motor da mudança 

e de consciencialização dos riscos. 

Como metodologia de organização deste trabalho escrito, apresentamos 

inicialmente o estudo sobre a gestão e organização da catástrofe, onde procuramos 

reunir um diversificado conjunto de informações de forma a definir, conceituar e 



                                        Da Percepção à Prevenção e Gestão do Risco. O caso da Ponte 25 de Abril. 

  

  19

classificar a mesma. De seguida, devido ao carácter transdisciplinar de catástrofe que 

perpassa diversos campos específicos, a incorporação de elementos conceituais de 

risco, análise e gestão de risco, como medidas preventivas da mesma é mandatário. Por 

último, mas não menos importante, o papel dos “Media” no processo de informar, formar, 

sensibilizar sobre o risco e o reconforto, a libertação ou reparação de emoções da 

população durante uma situação de emergência.  

Relativamente ao terceiro capítulo, é realizada uma perspectiva histórica global 

de desastres que envolveram pontes. Segue-se uma breve revisão histórica da Ponte 25 

de Abril, suas características geométricas e os riscos endógenos e exógenos inerentes à 

mesma; é exposta a legislação consignada pelas autoridades competentes (assim como, 

a evolução da mesma sobre segurança na Ponte 25 de Abril, verificada nos últimos 

anos), e as suas especificações relativas ao plano de emergência devido à 

interoperabilidade rodoviária e ferroviária. Por fim, procuramos situar a pesquisa nos 

territórios do paradigma da investigação, descritivo, exploratório, de tipo quantitativo, 

clarificando o nosso posicionamento à priori no que respeita à forma como olhamos o 

fenómeno em estudo e ainda os aspectos que dizem respeito às estratégias de 

recolha/análise de dados. 
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PARTE – I 

 

 

I – GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA CATÁSTROFE  

 

 

1.1 – DEFINIÇÃO E CONCEITO DE CATÁSTROFE 

 

 

Pode-se dizer, que em termos teóricos, existe uma panóplia de definições de “catástrofe” 

diferenciadas umas das outras pelo tipo de enfoque que dão a determinados aspectos 

que a caracterizam. Em linguagem corrente “catástrofe” surge como sinónimo de 

desgraça, de infortúnio e de má sorte. Esta é usualmente compreendida como algo de 

natureza desoladora que se traduz numa situação de emergência, para a qual é 

imprescindível uma intervenção imediata (Almeida, Ramos, Santos & Viseu, 2003). 

Segundo Noto, Huguenard e Larcan (1994), o conceito de catástrofe pode ser abordado a 

partir do acontecimento inicial, o qual corresponde a um certo número de fenómenos 

diferentes que aparecem em todas as definições existentes (acidente, calamidade, 

cataclismo, catástrofe, desastre, praga e sinistro) referidas por diferentes autores. Assim, 

Noto et al (1994) dizem-nos que se pode dar múltiplas definições de catástrofe, da 

mesma forma que se podem utilizar termos similares. 

No entanto, Serra (2006) considerando a pouca similaridade entre os diversos 

fenómenos, afirma que existe uma confusão semântica nos dicionários envolvendo os 

diferentes termos. Por exemplo, entre “desastre” e “catástrofe”, a pragmática de tais 

termos indica que eles não só partilham uma mesma ideia de negatividade mas 

correspondem também, a diferentes graus dessa mesma negatividade. No entanto, entre 

o primeiro termo – desastre – e o último – catástrofe – não há apenas uma diferença 

quantitativa, há também, e essencialmente, uma diferença qualitativa: se os desastres se 

referem a acontecimentos limitados em termos de espaço, de pessoas envolvidas e de 
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efeitos, já as catástrofes se referem a acontecimentos que envolvem espaços, pessoas e 

efeitos tão vastos, que são à partida inimagináveis.  

Neste contexto, Bandeira (1995, p.26-27) diz-nos que “São, pois, múltiplos os 

termos que são empregados para significarem uma desordem individual ou colectiva (…) 

Há porém uma noção fundamental que deve ser retida: 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”.  

Assim, apesar desta malograda confusão semântica, Bandeira (1995) refere que o 

conceito de catástrofe se baseia fundamentalmente em três componentes: o afluxo 

intenso de vítimas, as destruições de ordem material, a desproporcionalidade acentuada 

entre os meios humanos e materiais de socorro e as vitimas a socorrer. Para o referido 

autor o evento surgirá quando estes três factores se agregarem.  

Contudo, outros autores como Veyret et Pech (1993), referem que o conceito de 

catástrofe se encontra para além da sua definição. Para os autores, é necessário 

considerar o grau de exposição aos riscos que cada sociedade pode admitir em função 

da época e do lugar considerado para se considerar um evento catastrófico. 

Perspectivando estas questões em função da dimensão nacionalidade, é hoje consensual 

que as nações mais pobres apresentam de um modo geral, padrões de vulnerabilidade 

mais elevados a determinados riscos naturais ou tecnológicos, por comparação com as 

nações mais desenvolvidas. Esta vulnerabilidade expressa-se não só na extensão dos 

impactos que os eventos desta natureza provocam, mas também na (in)capacidade 

interna para recuperar do evento, muitas vezes fruto das situações de pobreza 

generalizada das suas populações (Vié le Sage, 1989; Thouret, 1990; d´Ercole & Pigeon, 

1999). Portanto, é inegável que na origem de eventos extremos estão factores atribuíveis 

ao mundo físico mas há factores atribuíveis aos indivíduos e sociedades que interferem 

na severidade com que estes tipos de eventos se manifestam. Deste modo, pode-se 

definir “catástrofe” como uma noção fluida e difícil de circunscrever, tratando-se de um 

conceito dinâmico e não estático que, embora mais ou menos padronizável oscila de 

acordo com o local onde o evento surge (Noji, 1997).  

Do ponto de vista médico, catástrofe é uma situação de procura súbita, 

inesperada e excessiva de cuidados médicos de urgência esgotando todos os recursos 

disponíveis. Silva e Henriques (1986), referem que a catástrofe pode surgir sempre que a 

resposta médica for insuficiente. Neste contexto, a Organização Mundial de Saúde – 

O.M.S (citado por Silva e Henriques 1986, p.4) define catástrofe como:  
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“Um acontecimento natural ou provocado pelo o homem, cuja ameaça pode 

justificar a necessidade de socorros de emergência, e no qual os grandes 

danos são acompanhados de trágicas perdas de vidas humanas e grande 

número de vitimas, invariavelmente feridas com gravidade”.  

No entanto, Bandeira (1995 p.29), diz-nos que esta definição engloba “conceitos 

abrangentes e generalizantes, que embora importantes, não permite uma acção 

devidamente estruturada no terreno”. 

 Porém, diante as inúmeras definições, Chevalier e Noto, citados por Bandeira 

(1995, p.26), evidenciam a noção de “Acidente Catastrófico de Efeitos Limitados” – 

ACEL. Um conceito novo em medicina, que Huguenard (1996, p.23), afirma que não é 

comparável a uma Catástrofe na qual existem desproporção entre as necessidades, os 

meios de socorro e a destruição não tem limites. Bandeira (1995, p.32), defende que o 

termo ACEL se torna útil em todas as situações nas quais o acidente, com a sua área de 

influência é limitado no tempo (algumas horas), no espaço (confinadas ao local em que 

se desencadeou, ou nas proximidades) e desprovido em princípio de risco evolutivo. No 

seu conceito expõe ainda que:  

“ Não existe, pois, definição quanto ao número exacto de vítimas; porém, 

este não deve, relativamente aos outros termos da definição ultrapassar a 

centena. Em sentido lato o ACEL faz algumas dezenas de vítimas, feridos, 

queimados, traumatizados por efeito de sopro (blast), intoxicados ou 

simplesmente implicados na situação. Quanto aos meios envolvidos no 

socorro, eles são os pré-existentes, limitados mas suficientes, rodando em 

termos quantitativos 80 homens e uma vintena de viaturas”.  

 Feita esta análise, fica evidente que, com a existência cada vez mais efectiva de 

uma "Medicina de Risco", chegou a hora de se trabalhar no sentido de estruturar essas 

acções como numa verdadeira especialidade médica, com características e modos de 

actuação bem distintos de outras formas de actividades médico-profissionais – a 

“Medicina de Catástrofe”. Deste modo, a “Medicina de Catástrofe” deve ser considerada 

como uma disciplina ligada à expansão da prática clínica da emergência, através da 

optimização dos recursos e das componentes da resposta imediata (triagem, cuidados 

imediatos, evacuação das vitimas graves, comunicações, apoio psicológico à 

comunidade, etc.) e alguns aspectos da medicina preventiva, através da avaliação dos 

factores de risco, prevenção da catástrofe e planeamento da resposta. Bandeira (1995, 

p.20), diz-nos que: 
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 “A noção de Medicina de Catástrofe surge-nos como uma prioridade numa 

emanação dos tempos que ocorrem. Não se trata de uma especialidade ou 

de uma competência que tenha surgido por diferenciação programada e 

especifica, 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 a 

resolverem se vêem obrigados a lançar mão de recurso sociais 

polivalentes, pois caso contrario a resposta a essas situações de crise não 

será minimamente suficiente”.  

 Em Portugal o organismo responsável por planear, coordenar e executar a política 

portuguesa de Protecção Civil é a Autoridade Nacional de Protecção Civil. Neste sentido, 

e de acordo com a Lei de Bases da Protecção Civil, Lei nº 27/2006 de 3 de Julho no seu 

artigo 43º, o seu objectivo é:  

“Prevenir os riscos colectivos e a ocorrência de acidente grave ou de 

catástrofe deles resultante; atenuar os riscos colectivos e limitar os seus 

efeitos; socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, 

proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público 

e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas 

afectadas por acidente grave ou catástrofe”. 

 E define Acidente Grave e Catástrofe no 3º artigo do mesmo Decreto-Lei como: 

 “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. 

 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, as condições de 

vida e o tecido sócio-económico em áreas ou na totalidade do território 

nacional”. 

Relativamente à definição de calamidade expressa na antiga Lei de Bases da 

Protecção Civil, Lei nº 113/91 de 29 de Agosto, Artigo 2º – (“um acontecimento ou uma 

série de acontecimentos graves, de origem natural ou tecnológica, com efeitos 

prolongados no tempo e no espaço, em regra previsíveis, susceptíveis de provocarem 

elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vitimas, afectando intensamente as 

condições de vida e o tecido socio-económico em áreas extensas do território nacional”) 

– foi retirada da actual Lei de Bases de Protecção Civil. Contudo, no seu Artigo 9º alínea 
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3, menciona o termo calamidade e diz-nos que: “a situação de calamidade pode ser 

declarada quando face à ocorrência ou perigo de ocorrência de algum ou alguns dos 

acontecimentos referidos no artigo 3º e a sua previsível intensidade, é reconhecida a 

necessidade de adoptar medidas de carácter excepcionais destinadas a prevenir, reagir 

ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos”. 

Facto que demonstra claramente, que os decisores com responsabilidades nesta matéria 

continuam a confundir conceitos e existe ainda a falta de um consenso comum nesta 

matéria.  

 

 

1.2 – CLASSIFICAÇÃO DE CATÁSTROFE 

 

 

Segundo alguns autores classificar as catástrofes, dá-nos uma ideia grosseira do número 

provável de baixas, tipos de lesões e duração do incidente. Mas não é fácil chegar a 

acordo quanto à classificação mais conveniente dos tipos de catástrofe considerando a 

variedade das mesmas. No entanto, como já foi explanado, anteriormente as catástrofes 

definem-se em função da sua origem e das suas consequências. Vaz Serra (2007) 

salienta que, as catástrofes são habitualmente classificadas em duas categorias: as 

naturais e as induzidas pelo ser humano. Quanto às induzidas pelo ser humano, são 

todas aquelas em que a atribuição causal é feita directa ou indirectamente ao ser 

humano. Neste contexto Weisaeth (2006) acrescenta, que as catástrofes deste tipo 

diferem das catástrofes naturais fundamentalmente porque: o evento ocorrido não é 

considerado natural, é determinado por uma falha no controlo dos sistemas e não devia, 

necessariamente, ter acontecido; surge subitamente sem qualquer sinal de aviso prévio e 

há alguém que é responsável por ter determinado a sua ocorrência. Relativamente às 

catástrofes consideradas naturais, resultam de uma grande variedade de causas. Nestas 

podem-se incluir eventos como furacões, tremores de terra, maremotos, etc. Contudo, 

Braine (2006), salienta que existe cada vez mais peritos que rejeitam empregar o termo 

“catástrofe natural” a este tipo de eventos, argumentando que tanto na sua ocorrência 

como na vastidão das suas consequências, o homem tem actualmente grande 

responsabilidade. Por exemplo, a degradação ecológica e o aquecimento progressivo do 

planeta são acções do homem que de modo indirecto, induzem modificações no clima 

originando alguns destes eventos em maior frequência e intensidade. A este respeito, 

Kokic citado por Vaz Serra (2007, p.41), diz-nos “Algumas comunidades estão mais 
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vulneráveis aos efeitos dos desastres naturais do que há 100 anos atrás, porque tem-se 

assistido a uma degradação ecológica progressiva”. 

 No entanto, outras classificações têm sido apresentadas por diversos autores. Por 

exemplo, Favre (1966) classifica as catástrofes em função da sua origem, do local onde 

se despoletou o evento e dos factores desencadeantes: 

 ▪ Catástrofes em tempo de paz; 

 ▪ Catástrofes em tempo de guerra; 

 ▪ Catástrofes do globo terrestre ou catástrofes naturais; 

▪ Catástrofes de meios de transporte. 

 Por sua vez, Crocq citado por Noto et al (1994), propõe a seguinte categorização: 

 ▪ Catástrofes Naturais: geológicas (terramotos, erupções vulcânicas, aluimentos 

de terra), climatológicas (tempestades, furacões maremotos, chuvas intensas e 

ondas de calor, seca com fome e incêndios), bacteriológicas (epidemias), 

zoológicas (térmitas, ratos, etc.); 

 ▪ Catástrofes Tecnológicas ou Acidentais: Incêndios envolvendo habitações ou 

florestas, aluimentos de edificações, inundações por ruptura de barragens, 

explosão de depósitos de carburantes, acidentes técnicos em fábricas, em 

plataformas petrolíferas marítimas, em complexos químicos, centrais nucleares, 

acidentes envolvendo meios de deslocação ferroviário, marítimo ou aéreos, 

acidentes em transporte de matérias perigosas; 

 ▪ Catástrofes de Guerra: bombardeamentos envolvendo bombas convencionais ou 

nucleares, invasão do país por um exército inimigo, ataque utilizando armas 

químicas ou bacteriológicas, terrorismo de guerra; 

 ▪ Catástrofes Sociais: Tumultos, pânico em locais com grandes aglomerações de 

pessoas, fome, terrorismo civil.  

 Já Chevalier, citado por Courbil et al (1987), baseia a sua classificação em cinco 

itens: 

 ▪ Segundo os factores desencadeantes do evento: naturais, tecnológicas, socio-

económicas, conflituais e mistas. 

 ▪ Segundo o número de vitimas: moderada (> 25 e <100), média (> 99 e <1000) e 

maior (> 1000 ou 250 vítimas hospitalizadas). 
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 ▪ Segundo a duração de agressão: curta (< 1 hora), média (> 1 hora e < 2horas) e 

superior ( > que 24 horas). 

 ▪ Segundo a configuração geográfica: extensão (raio), zona urbana ou rural, 

penetração (facilidade de acesso e evacuação). 

 ▪ E por fim, segundo a duração de salvamento: <24 horas e > 24 horas. 

 Leiva (2002, p.247) diz-nos que as catástrofes classificam-se em: 

 ▪ Catástrofes Naturais: são aquelas que têm a sua origem nas energias libertadas 

pelas forças naturais, água, terra ar e fogo. 

 ▪ Catástrofes Sociais: são acidentes colectivos derivados de actividades humanas 

de grupo, podendo ser acidentais (campos de futebol, concentrações religiosas) 

ou provocadas (atentados terroristas, guerras). 

 ▪ Catástrofes Tecnológicas: são aquelas que têm origem na manipulação do 

homem sobre os elementos industriais, tecnológicos e sociais que gerou. 

 ▪ Catástrofes Complexas: são aquelas em que a causa da emergência e a 

assistência aos afectados está vinculada a razões de ordem politica. Tem um 

custo elevado de vidas e recursos. Têm um protagonismo cada vez maior. 

 Bandeira (1995, p.34-35) considera a classificação mais recente e com maior 

interesse no âmbito da Medicina de Catástrofe, a que se refere à análise paramétrica: 

 ▪ Quanto aos efeitos sobre a comunidade (simples ou complexa); 

 ▪ Quanto à causa (de aparecimento rápido e de instalação longa); 

 ▪ Quanto à duração do factor desencadeante: 

  ▫ Catástrofes curtas (<1 hora); 

  ▫ Catástrofes médias (< 24 horas); 

  ▫ Catástrofes longas (> 24 horas). 

 ▪ Quanto à duração do salvamento: curtas (<6 horas), médias (>6 horas e <24 

horas), longas (>24 horas); 

 ▪ Quanto à extensão geográfica (raio <1 km, raio de 1 a 100 km, raio superior a 

100 km); 

 ▪ Quanto à região: (urbanas e rurais); 
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 ▪ Quanto às vítimas: moderada (número de vítimas entre as 25 e 99), média 

(número de vítimas entre 100 e 999, mas 50 a 250 hospitalizados), maior (número 

de vítimas superior a 1000 e mais de 250 hospitalizados). 

 ▪ Quanto à patologia apresentada; 

 ▪ Quanto à evacuação. 

 Porém, apesar das diversas classificações apresentadas, situações deste tipo 

requerem sempre ajuda humanitária de vária ordem, sendo necessário cuidados 

específicos para cada uma. Este facto acentua a necessidade de se desenvolverem 

esforços no sentido de se conseguir uma uniformização na classificação dos tipos de 

catástrofe a nível nacional e internacional. Neste sentido, Noto et al (1994, p.4-10), 

apresenta uma classificação de catástrofe que actualmente é aceite internacionalmente 

conforme se segue: 

 1 - Catástrofes Naturais: são aquelas em que intervêm a energia libertada pelos 

elementos naturais (água, terra, ar e fogo). Correspondem a fenómenos naturais e 

a transformações estruturais da terra, que só se tornam prejudicais se afectarem 

uma colectividade humana. Cada libertação de energia altera a relação de 

equilíbrio e define assim outras transformações do meio. Estas catástrofes podem 

individualizar-se por diferentes características: 

 - A imprevisibilidade é frequente, embora actualmente já se disponha de meios 

(graças aos avanços tecnológicos na área da meteorologia, sismologia etc.) com o 

objectivo de os antever; 

- Os danos sofridos afectam todo o tipo de construções (edifícios infra-estruturas e 

obras que possam ser destruídas). As consequências de tais destruições podem 

originar acidentes tecnológicos, e intervir no ambiente humano construído. 

 2 - Catástrofes Tecnológicas: Actualmente as catástrofes tecnológicas definem-se 

em função de três classes de risco: 

- Riscos conhecidos, perfeitamente catalogados, correspondem a situações já 

vividas e inventariadas tanto pela sua origem como pelas suas consequências 

imediatas e a longo prazo; 

- Riscos novos, mal conhecidos devido à sua escassa experiência concreta, 

correspondem a tecnologias recentes e novas, cujas possibilidades acidentais e 

agressoras para o homem ainda não foi possível estudar; 

- Riscos desconhecidos, inimagináveis no contexto actual, são resultado da 

existência de diversas tecnologias que podem possuir efeitos desencadeantes, 
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catalizadores potenciais sobre outras tecnologias e que originam acidentes, cujos 

efeitos físico-químicos sobre as espécies vivas são desconhecidos. 

3 - Catástrofes Sociais contemplam todos os acidentes colectivos ligados à 

actividade humana que podem criar perigo para a sua segurança. As Catástrofes 

Sociológicas podem ser divididas em dois tipos, a acidental ou seja o factor 

desencadeante é extrínseco à vontade do homem (por exemplo o pânico), ou pelo 

contrário é intrínseco, planeado pelo o homem (a guerra e o terrorismo). 

Terminada esta síntese das inúmeras classificações existentes, e tendo por base 

as mesmas, podemos depreender que a susceptibilidade a catástrofes depende de uma 

realidade pré-existente, da qual participa cada vez mais o factor humano (como por 

exemplo: a elevada densidade populacional nos centros urbanos, que torna estas áreas 

mais vulneráveis a determinados riscos ou as fronteiras da descoberta científica e da 

inovação tecnológica que se encontram em franca expansão e excepcionalmente rápida, 

obrigando a sociedade a ser confrontada com efeitos desconhecidos (e difíceis de 

conhecer), e por conseguinte com escolhas extremamente difíceis), permitindo tomar 

consciência da necessidade de procurar estratégias de desenvolvimento baseadas em 

processos de redução dos riscos (Organisation for Economic Co-Operation and 

Development – OCDE, 2003). Deste modo, para resolver uma catástrofe, é necessário a 

activação dos planos de emergência, a interligação extraordinária de vários serviços, a 

actuação de equipas e procedimentos de excepção e uma comunidade participada com 

cultura de risco, razão pela qual, se torna imprescindível conhecer os efeitos das 

catástrofes e analisar os riscos (Leiva, 2002). 

 

 

II – RISCO E SEUS PARADIGMAS 

 

 

A sociedade tem sofrido grandes evoluções políticas, económicas e sociais, mas também 

tem evoluído para um sentimento de vulnerabilidade acrescida, face aos riscos cada vez 

mais complexos capazes de provocarem crises violentas e generalizadas. Gonçalves 

(2007) salienta, que o progresso tornou as populações mais exigentes na sua segurança, 

mas menos colaborantes e participativas nas medidas de auto protecção e ao mesmo 

tempo mais geradoras de emoções colectivas e de riscos tendentes ao agravamento das 

crises.  
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 Assim, reconhecer a necessidade de desenvolver e implementar estratégias 

abrangentes, capazes por um lado, reduzir o risco e a vulnerabilidade das populações, e 

por outro, promover uma maior consciencialização e integração eficaz das mesmas nas 

medidas de prevenção e mitigação, torna-se crucial. 

 No entanto, importa antes de mais, conhecer algumas evidências históricas do 

conceito de risco. 

 

 

2.1 – PERSPECTIVA HISTÓRICA DE RISCO 

 

 

O termo “risco”, surge com o próprio processo de constituição das sociedades 

contemporâneas a partir do final do Renascimento e início das revoluções científicas, 

onde ocorreram intensas transformações sociais e culturais associadas ao forte impulso 

das ciências e das técnicas, aos grande feitos marítimos e ao crescimento e 

fortalecimento do poder político e económico de uma nascente burguesia. Deriva da 

palavra italiana “riscare”, cujo significado original era navegar entre geografias “cortantes” 

e posteriormente incorporada no vocabulário francês por volta do ano de 1660 (Rosa, 

Renn & Jaeger, 1995). 

 O conceito de risco que se conhece actualmente, provém da teoria das 

probabilidades, sistema axiomático oriundo da teoria dos jogos realizados em França no 

século XVII (Douglas, 1987), quais implicavam a previsibilidade de determinadas 

situações ou eventos futuros através do cálculo matemático (Fundação Getúlio Vargas, 

1987). Embora o conceito probabilístico de risco, seja na actualidade predominante 

associado ao potencial de perdas, danos e magnitude das suas consequências até ao 

período anterior à Revolução Industrial, o que dominava era a sua compreensão como 

manifestação dos deuses. Da Antiguidade até meados do século XVIII, eventos como 

incêndios, inundações, furacões, maremotos, terramotos, erupções vulcânicas, fome e 

epidemias eram compreendidos como manifestações da providência divina, de modo 

que, para revelá-los e prevê-los tornava-se necessário interpretar os “sinais sagrados” 

(Theys, 1987).  

No entanto, o processo de laicização das situações e eventos considerados 

perigosos e a sua transformação em riscos, tendo por base a previsibilidade a partir da 

probabilidade, ocorreu de forma mais sistemática a partir da Revolução Industrial. É a 
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partir deste momento, que o Homem assume as suas responsabilidades e faz uso dos 

conhecimentos e da racionalidade para fazer face aos perigos e às incertezas. Contudo, 

somente a partir da década de 70, através de movimentos sociais que lutavam pelas 

questões ambientais e consequente melhoria da qualidade de vida, em paralelo com o 

enorme impulso dos meios de comunicação social, é que se intensificou a publicação dos 

debates sobre as ameaças relacionadas com as diferentes situações de potencial perigo 

e perda. As permanentes discordâncias entre os especialistas sobre as consequências 

de muitos produtos e processos para a saúde dos trabalhadores e das populações 

expostas, não só passaram a revelar os limites e as incertezas do conhecimento 

científico sobre os diversos problemas, como também trouxeram inúmeros outros actores 

não especialistas, nomeadamente organizações não governamentais, grupos de 

interesse, etc. para o centro do debate, contribuindo para uma mudança no status social 

do risco (Nelkin, 1997; Lagadec, 1981; Otway, 1985; Theys, 1987). A publicação através 

da comunicação social de eventos catastróficos, como os acidentes químicos e 

radioactivos de Seveso (1976), Three Mile Island (1979), Bhopal (1984) e Chernobyl 

(1986) entre outros, são símbolos deste processo. 

 A respeito, Moatti e Lefaure (1983), dizem-nos que, paradoxalmente, quanto mais 

se investia no desenvolvimento de dispositivos de segurança, mais aumentava o 

sentimento de insegurança. Nesta perspectiva, com a crescente mobilização em torno 

dos riscos de origem tecnológica e o aumento de casos relacionados com assuntos que 

alcançaram a esfera judicial, constatou-se que não havia riscos residuais nulos, ou que a 

segurança absoluta era um objectivo quase utópico impelindo os responsáveis a ampliar 

o seu papel institucional mediante o desenvolvimento de legislação na área da saúde, da 

segurança e do ambiente (Covello et al, 1985).  

Actualmente, a gestão e análise de risco, é uma área em forte desenvolvimento e 

com uma aplicação em expansão. As características dos efeitos emergentes da 

globalização e das alterações decorrentes das novas tecnologias, intensificaram a 

importância geral do conceito “risco” tornando-o numa característica forte de ideologias 

dominantes em vários domínios, propiciando assim, uma nova atitude na organização da 

resposta face às incertezas e às exigências da sociedade contemporânea 

nomeadamente no que concerne à sua segurança (Lima, 2004). Fase crucial para a 

génese da actual gestão de risco (Almeida et al, 2003). 

 

 

 



                                        Da Percepção à Prevenção e Gestão do Risco. O caso da Ponte 25 de Abril. 

  

  31

 

 

 

2.2 – RISCO E VULNERABILIDADE: DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

 

Antes de prosseguirmos, é fundamental esclarecer algumas dúvidas existentes, entre 

alguns termos associados à prevenção de desastres graves ou catástrofes, considerados 

por muitos autores como sinónimos. Referimo-nos concretamente aos termos: “ameaça”, 

“perigo” e “risco”. 

Em relação ao termo “ameaça”, cuja tradução em Inglês é “threat”, significa 

expressão da intenção humana de punir ou prejudicar alguém, quando este não obedece 

a determinada ordem. Já o termo “perigo” (em Inglês hazard) significa alguma coisa que 

pode causar determinado dano (Oxford, 1990). Esta confusão semântica, também é 

observada na língua Portuguesa. Segundo o dicionário Aurélio (Ferreira, 1986), o termo 

“ameaça” (do latim minacia) significa palavra ou gesto intimidativo, promessa de castigo 

ou malefício, ou seja, é um mal criado de pessoa para pessoa. Pelo contrário, o termo 

perigo (do latim periculu), é uma circunstância que prenuncia um mal para alguém ou 

para alguma coisa.  

Deste modo, através desta análise, verifica-se que a expressão “perigo”, além de 

não ser sinónimo de “ameaça”, é a tradução mais fidedigna para o termo em Inglês de 

“hazard”. Para além que, o significado de perigo se enquadra perfeitamente no conceito 

aceite pela Organização das Nações Unidas (ONU), como sendo um fenómeno físico ou 

um processo natural potencialmente prejudicial, que pode causar sérios danos socio-

económicos às comunidades expostas (ISDR, 2004; UNDP, 2004).  

Relativamente ao termo “risco”, este significa o grau de prejuízo esperado devido 

a um fenómeno particular (“the expected degree of loss due to a particular phenomenon”) 

ou seja a probabilidade (mensurável) de um perigo se materializar num desastre grave ou 

numa catástrofe (ISDR, 2004; UNDP, 2004). Assim, quando se fala de risco, remetemo-

nos para acontecimentos futuros, isto é, são possibilidades futuras às quais estão 

associadas ideias de probabilidade, de incerteza, de contingência, de ambivalência e, em 

certas situações, de vulnerabilidade e de acaso, assumindo um papel preponderante na 

reorientação das relações das pessoas com eventos futuros (Areosa, 2005).  
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Porém, investigações recentes têm vindo a procurar averiguar a relação entre 

experiências adversas associadas à exposição grave de determinados riscos e o 

desenvolvimento de psicopatologias. Ramos (2004) (no âmbito do impacto psicológico), 

refere que a noção de risco implica a possibilidade de um indivíduo sofrer uma perda ou 

um dano, a possibilidade de ser submetido a um perigo ou exposto a uma ferida com 

consequências na adaptação e em patologias futuras. Ou seja, os pressupostos e os 

comportamentos habituais no funcionamento do indivíduo ou de um grupo, deixam de ser 

suficientes ou são inadequados colocando em causa não só o equilíbrio físico, mas 

também mental do indivíduo ou grupo de seres humanos. Como salienta Samaja (2000), 

a vida humana não pode ser reduzida somente aos aspectos biológicos, sendo uma 

articulação complexa de múltiplos processos, que envolvem desde os sociais aos 

psicológicos, pois estas situações traumáticas (de origem psicológica), especialmente se 

abrangem um número considerável de pessoas, dão origem à afectação de recursos 

(meios humanos e materiais) que visam diminuir a ameaça ou o seu efeito sobre os seres 

humanos afectados (tema que será abordado, no ponto 2.4). 

 Quanto ao conceito de “vulnerabilidade”, este foi desenvolvido fundamentalmente 

para designar populações e regiões que possuem maiores dificuldades de absorver os 

impactos de determinados eventos catastróficos. Em outras palavras, a “vulnerabilidade” 

pode ser definida como as características de uma pessoa ou grupo populacional “desde 

seu ponto de vista de sua capacidade de antecipar, sobreviver, resistir e recuperar-se do 

impacto” de algum evento, como desastres graves ou catástrofes naturais ou 

tecnológicos (Blaikie, Cannon, Davis & Wisner, 1996, p.30). Tais desastres ou eventos 

catastróficos podem estar relacionados tanto a riscos físicos naturais (como terramotos, 

ciclones, vulcões e inundações), biológicos (como pandemias), tecnológicos (como as 

explosões, incêndios e contaminações nucleares ou químicas) e sociológicos (como os 

conflitos civis, guerras, fome e mortes por desnutrição). No entanto, (como referido 

anteriormente) os autores salientam que, embora existam divisões na análise dos 

eventos catastróficos naturais (cuja etiologia do evento tende a ter uma menor influência 

antropocêntrica) e tecnológicos (sempre de origem antropocêntrica), existe uma 

tendência moderna de se abordar ambos os eventos pelo mesmo referencial teórico. Isto 

ocorre devido ao reconhecimento de que, cada vez mais, os eventos naturais tendem a 

ser produzidos em decorrência da acção do homem e que em ambos os casos – naturais 

ou tecnológicos – processos políticos, sociais e económicos encontram-se normalmente 

por detrás do aparecimento e agravamento destes eventos. Neste contexto, Dubois-

Maury e Chaline (2002), acrescentam que a “vulnerabilidade” aos riscos, sejam eles 

endógenos ou exógenos, é uma noção complexa porque pode ter conteúdos humanos, 
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económicos, patrimoniais, tecnológicos e organizacionais que se diversificam em escalas 

espaciais e temporais variáveis. Os factores etiológicos fundamentais residem na 

acumulação de homens e de actividades que induzem à fragilidade. 

 Deste modo, o poder económico e político, assim como as redes de protecção 

civil, configuram-se como chaves no entendimento da vulnerabilidade e na avaliação da 

vulnerabilidade da população a um evento adverso. Esta avaliação, segundo Grange e 

Hayne (2001), deve-se concentrar nos seguintes factores:  

 ▪ O cenário: O ambiente físico (por exemplo o clima e topografia), protecção civil, 

a população e sua distribuição geográfica; 

 ▪ As edificações: Os edifícios de habitação, local de trabalho e áreas de lazer; 

 ▪ A subsistência: Utilidades infraestruturais de serviço, abastecimento de água e 

luz, sistema de esgotos, e telecomunicações; 

 ▪ A segurança: A disponibilidade de instalações tal como os hospitais, 

corporações de bombeiros, entre outros; 

 ▪ A sociedade: factor que inclui as medidas mais intangíveis tal como a linguagem, 

etnia, religião, nacionalidade, comunidade, educação, actividades culturais, ou 

outras.  

 Estes dados, fornecem uma descrição quantitativa de forma detalhada de 

aspectos específicos das regiões classificadas de risco e permite identificar áreas 

geográficas consideradas de risco para a comunidade. 

 Ou seja, podemos depreender que a “vulnerabilidade” pode ser dividida em dois 

grupos: a vulnerabilidade social – mais vinculada aos grupos populacionais vulneráveis 

em áreas de risco, e a vulnerabilidade institucional – vinculada ao funcionamento dos 

mecanismos da sociedade de actuarem na prevenção e mitigação dos eventos 

catastróficos, através de políticas públicas e das instituições, que actuam junto dos 

condicionantes estruturais diminuindo a vulnerabilidade de certos grupos populacionais 

(Winchester, 1992; De Marchi, Funtowicz & Ravetz, 2000; Freitas et al. 2000). 

 Para finalizar, apesar das múltiplas definições que se podem encontrar nos textos 

e revistas especializadas, dos termos perigo, vulnerabilidade e risco (utilizados por 

diversas ciências sugerindo-nos que sejam polissémicos), existe um aspecto em que 

todos os autores das diversas ciências estão de acordo: Há actualmente uma tendência 

para a não-aceitação neutra dos riscos, os quais, tornam-se domínio de investigação 

exigindo uma compreensão racional das causas e da estrutura dos mesmos (Almeida et 

al, 2003). Falamos especificamente nas medidas preventivas, ou seja, de “análise de 
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risco” e “gestão de risco”, conceitos que pressupõem uma (certa) capacidade de controlo 

sobre o risco possibilitando que o homem seja capaz de identificar, mensurar e calcular 

as melhores estratégias para evitar ou minimizar a probabilidade da sua ocorrência. 

 

 

2.3 – ANÁLISE E GESTÃO DE RISCO, MEDIDAS PREVENTIVAS DA CATÁSTROFE 

 

2.3.1 – Análise de Risco 

 

Colt (2006), diz-nos que o conceito “Análise de Risco”, pode ser entendido como o 

processo que identifica e avalia de forma sistemática, metodológica e receptível os riscos, 

possibilitando fornecer elementos básicos de segurança inerentes a determinado 

sistema, operação e ou actividade. Para a autora, esta avaliação e identificação parte de 

dois componentes fundamentais: a avaliação de vulnerabilidades e a avaliação dos 

riscos. Na avaliação de vulnerabilidades, é fundamental conhecer o grau de exposição da 

população ou da infra-estrutura existente à fonte potencial de risco, assim como a sua 

capacidade de resposta, enquanto que na avaliação dos riscos, é crucial conhecer a 

fonte potencial que pode provocar o desastre grave ou a catástrofe. Ou seja, trata-se de 

um dos principais passos, que irá determinar as demais etapas do processo de gestão do 

risco, envolvendo basicamente o inventário dos perigos, o estudo da vulnerabilidade e a 

cartografia das áreas de risco (Pearson, Wadge & Wiscoski, 1991; Smith, 2000; Balaji, 

Sankar & Karthi, 2005), como se pode observar através da Figura nº 1.  

 

Figura 1 – Parâmetros que envolvem a análise de risco. 

Fonte: Colt – A gestão do risco de desastres como parte do planeamento local, 2006. 
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 No entanto, devido à enorme complexidade de variáveis e tipos de dados, assim 

como o modo de quantificação, as avaliações de risco geralmente envolvem algumas 

incertezas. Balaji et al (2005), referem que os principais dados requeridos numa 

avaliação de risco são: 

 ▪ Dados sobre o perigo: tipo, data, local de ocorrência, frequência, magnitude, etc. 

 ▪ Dados sobre o ambiente: geologia, geomorfologia, hidrologia, climatologia, uso 

do solo, etc. 

 ▪ Dados sobre a exposição local: infra-estrutura urbana, edificações, população, 

dados sócio-económicos, etc. 

 E sempre que possível, devem ser utilizados na avaliação de risco, dados 

quantitativos, de fontes oficiais ou confiáveis, factos históricos e métodos de análise que 

envolvam modelos matemáticos e físicos. A intenção é que a avaliação se torne passível 

de repetição e comparação, reflectindo de forma mais clara a realidade do local em 

estudo e não a percepção do especialista responsável pela mesma. Murck, Skinner e 

Porter (1996), acrescentam que a análise de risco (risk analysis), compreende de um 

modo genérico, diversas etapas: o cálculo da probabilidade com que um determinado 

evento possa acontecer com um determinada grandeza ou intensidade; a quantificação 

da exposição potencial do homem e das estruturas aos efeitos físicos do evento em 

análise; a análise da relação entre a ocorrência do evento e a localização das estruturas 

potencialmente envolvidas, dos sistemas de emergência e a comunidade e a 

quantificação da vulnerabilidade da comunidade ao evento e o cálculo do potencial 

impacto económico e social que o mesmo evento pode desencadear.  

Porém, De Cicco e Fantazzini (1993), numa tentativa de sistematizar 

procedimentos, apresentam uma técnica de análise de risco denominada “Análise 

Preliminar de Risco”. Esta técnica, consiste basicamente durante a fase de concepção ou 

desenvolvimento de um sistema de emergência, determinar os riscos que poderão estar 

presentes na sua fase operacional. Tendo sido adaptada a partir de uma norma Militar 

Americana (MIL-STD-882), possibilita a partir da descrição dos riscos identificar as 

causas (agentes) e efeitos (consequências) dos mesmos, o que permitirá a elaboração 

de acções e medidas de prevenção das possíveis falhas detectadas. Além disso, 

estabelece prioridades no planeamento das acções de socorro e de recuperação das 

comunidades vitimadas, assim como, a distribuição adequada dos recursos disponíveis 

(meios logísticos e recursos humanos) em caso de ameaça ou desastre efectivo. Ou seja, 

há uma categorização dos riscos e em função desta, é determinada a prioridade das 

acções (Quadro nº 1).  
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Quadro nº 1 – Categorias do Risco. 

Categoria Tipo Características 

I Desprezível 
- Não degrada o sistema, nem o seu funcionamento; 

- Não ameaça os recursos humanos. 

II Marginal ou Limítrofe 

- Degradação Moderada/danos menores; 

- Não causa lesões; 

-É compensável ou controlável. 

III Critica 

- Degradação critica; 

- Lesões 

- Danos substanciais; 

- Coloca o sistema em risco e necessita de acções 

correctivas imediatas para a sua continuidade e recursos 

humanos envolvidos. 

IV Catastrófica 

- Será a degradação do sistema; 

- Perda do sistema; 

- Mortes e lesões. 

Fonte: De Cicco e Fantazzini, 1993. 

 

No entanto, segundo os mesmos autores, esta técnica encontra-se dependente de 

alguns princípios para uma garantia da sua eficácia. A sua aplicabilidade restringe-se 

apenas à elaboração de sistemas de emergência, que sejam já bastante conhecidos, cuja 

experiência acumulada conduz a um grande número de informações sobre riscos 

inerentes.  

 Em suma, apesar das proposições científicas que decorrem de inferências 

dedutivas, a análise de risco é tida como uma ferramenta simples e directa, com o 

objectivo de identificar e avaliar os riscos, possibilitando a sua gestão (Murck et al, 1996). 

 

2.3.2 – Gestão de Risco 

 

Relativamente ao conceito de “gestão de risco” e voltando às reflexões de Colt (2006), 

este pode ser entendido por planeamento e execução de acções para evitar ou diminuir 
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os efeitos de um desastre grave ou uma catástrofe de forma integral, procurando 

instrumentos de prevenção e preparação destinados a incorporar um plano estratégico de 

gestão de risco. A Organização das Nações Unidas (1991), refere que é fundamental o 

conhecimento dos riscos específicos, a identificação dos elementos em risco e a 

avaliação e quantificação das suas vulnerabilidades para um planeamento eficaz e de 

prevenção e protecção como se pode observar através da Figura nº 2. 

 

Figura 2 – Ciclo dos Desastres: Medidas Gerais de Mitigação do Risco. 

Fonte: Adaptado de Mitigating Natural Disasters, Phenomena, Effects and Options. United Nations, 

1991. 
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 No entanto, Lavell (2003), refere que a gestão de risco de um evento adverso em 

geral, pode ser considerado um processo social relativamente complexo que procura por 

um lado, reduzir os níveis existentes de risco do evento em si, e por outro, a previsão e 

controlo de riscos futuros na sociedade. Este processo implica a realização de séries 

concatenadas de estratégias, instrumentos ou acções de controlo e redução do risco, que 

incluem: 

 ▪ A construção de cenários de risco para áreas, sectores ou populações 

delimitadas, tendo em conta determinados factores de ameaça e vulnerabilidade, 

assim como os actores e processos sociais que estão por detrás, e o contexto de 

desenvolvimento onde o risco se manifesta; 

 ▪ As decisões sobre os níveis aceitáveis ou inaceitáveis de risco, tendo em conta 

o contexto social, económico, cultural e político onde o risco se manifesta; 

 ▪ A identificação de estratégias, instrumentos ou actividades para controlo ou 

redução do risco potencial, e a discussão e negociação de soluções viáveis e 

eficazes; 

▪ E, a implementação das estratégias e medidas de redução do risco escolhidas. 

 Acrescenta ainda, que a gestão do risco de um evento adverso não substitui a 

noção de prevenção ou mitigação do mesmo, e que está presente em todas as fases 

incluídas na noção tradicional do ciclo de catástrofe. Segundo o autor, pode-se falar de 

redução, previsão e controlo do risco em contexto de pré-impacto ou em qualquer outro 

estadio de uma situação de catástrofe. Ou seja, o risco está presente em todas essas 

fases em constante mudança e evolução, requerendo apenas diferentes abordagens e 

tipos de intervenção. 

 Quanto às principais características ou parâmetros da gestão do risco, o autor 

citado salienta ainda que: 

 ▪ É um processo e não um resultado, ou seja, os instrumentos, acções ou 

intervenções específicas utilizadas para reduzir ou controlar o risco não definem o 

processo em si, sendo porém, produto de um processo analítico e de tomada de 

decisão no qual são considerados os tipos de intervenção adequadas; 

 ▪ Deve ser considerado a partir dos objectivos e contextos de desenvolvimento e 

com uma estratégia ou dimensão do planeamento do desenvolvimento e do 

projecto e não como um mero anexo. A gestão do risco integrada não deverá ficar 

apenas pelo desenvolvimento de estratégias para o atingir, mas deverá ser 
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instituído nas práticas ou actividades que procuram reduzir o mesmo junto da 

população. 

 ▪ É fundamental a participação integral dos actores sujeitos ao risco na 

implementação de planos apropriados de redução de risco. Ou seja, a gestão do 

risco não pode ser vista como um processo técnico ou tecnocrata imposto a 

funcionários técnicos e profissionais. A participação dos grupos afectados é uma 

componente obrigatória para que a gestão do risco tenha sucesso;  

 ▪ A participação é a base para a apropriação da gestão do risco por parte dos 

grupos afectados, e tal apropriação é uma característica que define o processo e 

a possibilidade de sustentabilidade futura. Os profissionais são sem dúvidas muito 

importantes, mas eles devem trabalhar em conjunto com os indivíduos sujeitos ao 

risco procurando intervenções adequadas que podem contribuir para reacções 

mais eficientes (por exemplo: a consciência do risco dentro da população, 

integração das percepções da população nos instrumentos técnicos, 

familiarização e interacção regular entre as numerosas organizações 

responsáveis pelas operações de emergência, confiança nas autoridades 

relevantes que tomam decisões, liderança política, etc.).  

 Oxley (2005) no artigo “Respondendo aos Desastres” diz-nos que, quando 

ocorrem catástrofes, estas parecem esmagadoras, mas se a comunidade tiver integrado 

nas suas práticas ou actividades quotidianas as acções ou intervenções específicas 

utilizadas para reduzir ou controlar o risco e participarem activamente no processo de 

desenvolvimento dessas mesmas medidas, o sofrimento será muito menor. O próprio 

Secretário de Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, citado por Oxley (2008, p.2), 

salienta que “Devemos passar de uma cultura de reacção para uma cultura de 

prevenção”. Porém, as medidas de prevenção e gestão de risco têm permanecido 

circunscritas apenas a contextos organizacionais com responsabilidades nessa área 

separadas das dinâmicas das comunidades para as quais elas devem servir (Fiorino, 

1990; Handmer, 1997). Mas como levar a cabo esta tarefa de integração?  

 

2.3.3 – Gestão de Risco, Conflito de Racionalidades entre a Esfera Cientifica e Social 

 

Efectivamente, apenas recentemente a dimensão da percepção social do risco começou 

a ser considerada como relevante para a sua gestão, fruto do reconhecimento de que 

pode desempenhar um papel extremamente importante no modo como a população 

actua e integra as medidas de mitigação, controlo e gestão de risco nos seus sistemas 
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de valores e práticas (Yearley, Forrester & Bailey, 2000). Slovic, Fischhoff e Lichtenstein 

(1979) em "Rating the Risks" referem que, as pessoas reagem aos riscos que percebem. 

Se sua percepção é equívoca, os esforços para a sua auto-protecção tendem a tomar 

uma direcção errada.  

 Neste sentido, Flynn e Slovic (2000) salientam que uma solução integrada deve 

ter em conta as necessidades, as expectativas, os valores e os comportamentos do 

público. Esta solução exigirá portanto, a consideração da percepção do público como um 

elemento de base na elaboração dos instrumentos técnicos. No entanto, Lima (2004), 

diz-nos que a incorporação das percepções do público na criação e implementação 

destas medidas técnicas associadas à mitigação e gestão de riscos têm sido 

frequentemente negligenciadas devido a alguns divergências entre a esfera científica e 

social. A autora realça por exemplo, a linguagem utilizada pelos especialistas que por 

vezes difere substancialmente da do público, sendo que para os primeiros a avaliação e 

gestão de risco se baseia na quantificação que, “por sua vez valoriza a probabilidade e 

as consequências consideradas, assim como as medidas do risco” (Flynn e Slovic, 2000, 

p.109) e para o segundo a avaliação de risco sustenta-se em alguns factores 

decorrentes de pressupostos e técnicas subjectivas. Assim, na maioria das situações 

“nem as mensagens dos especialistas para o público, nem as do público para os 

especialistas são “totalmente compreendidas e utilizadas como base para a resolução 

da controvérsia” (Flynn e Slovic, 2000, p.110). Outro factor que na óptica de Flynn e 

Slovic (2000) também tem dificultado todo este processo, reside no facto de muitas 

vezes os especialistas utilizarem múltiplos termos técnicos na construção das suas 

mensagens que conduzem a incompreensões por parte de quem está em risco e pode 

inviabilizar a finalidade das mensagens de aviso. Convém salientar, que o público não é 

um grupo uniforme que actua da mesma forma, com os mesmos valores, percepções e 

expectativas. Aspectos como, o grau de exposição à ameaça, a idade, o nível de 

escolaridade devem ser considerados neste processo (Park, 1991).  

 Sem querermos negar a necessidade de se criar instrumentos de gestão de risco 

sustentados essencialmente no conhecimento científico e reconhecendo o facto de que a 

percepção social não pode ser um substituto das políticas racionais de gestão, Lima 

(2004), refere que uma estratégia de reconciliação entre as posições técnicas e leigas 

face ao risco consiste, na utilização de mecanismos de informação.  

 No entanto, apesar de fundamentais, também estes mecanismos de informação 

quando não estão devidamente estruturados, podem criar efeitos negativos em todo este 

processo. Pois além de existirem públicos com diferentes níveis de interesse, logo com 

necessidades informativas diferentes, e de ser seu desiderato criar e desenvolver no 
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cidadão comportamentos de auto-protecção e de civismo, muitas são as situações em 

que os peritos ou entidades responsáveis pela protecção civil emitem informações que 

tendem apenas enfatizar os achados que suportam o seu ponto de vista, ou na 

apresentação da informação têm abordagens demasiado cautelosas (quando o público 

necessita de informação clara e precisa) e por vezes não têm em consideração os seus 

efeitos negativos sobre o público-alvo. Factores esses, que têm contribuído para a falta 

de confiança e credibilidade do público nessas entidades (tema que será aprofundado no 

ponto 2.5). Porém, antes de continuarmos, afigura-se crucial compreender o conceito e 

os objectivos de informação. 

O conceito de informação deriva do latim e significa um processo de comunicação 

ou algo relacionado com comunicação (Zhang, 1988), mas na realidade existem múltiplas 

e variadas definições de informação, cada uma mais complexa que outra. Podemos 

também dizer que Informação é um processo que visa o conhecimento, ou, mais 

simplesmente, Informação é tudo o que reduz a incerteza. Um instrumento de 

compreensão do mundo e da acção sobre ele (Zorrinho, 1995). Deste modo, a 

informação tornou-se uma necessidade crescente para qualquer sector da actividade 

humana e é-lhe indispensável mesmo que a sua procura não seja ordenada ou 

sistemática, mas resultante apenas de decisões casuísticas e/ou intuitivas. Neste 

contexto, Greewood, referido por Cautela e Polioni (1982) diz-nos que, a informação é 

considerada como o ingrediente básico do qual dependem todos os processos de 

decisão. Isto leva-nos a pensar que a informação tem como objectivo apoiar a política 

global de determinado sistema, na medida em que torna mais eficiente o conhecimento e 

a articulação entre os vários subsistemas que o constituem; apoia os decisores na 

tomada de decisões; torna mais eficaz o conhecimento do meio envolvente; apoia de 

forma interactiva a evolução da estrutura organizacional e ajuda a formar uma imagem da 

organização, do seu projecto, através da implantação duma estratégia de comunicação. 

Quanto mais global e estruturado for esse sistema de informação, entendido como um 

conjunto de meios humanos e técnicos, dados e procedimentos, articulados entre si, com 

vista a fornecer informação útil para a gestão das actividades das instituições onde está 

inserido, maior será o seu potencial de resposta às mais diversas solicitações.  

Assim alcançar este objectivo depende, em grande parte, do reconhecimento da 

importância da informação e do aproveitamento das oportunidades oferecidas pela 

tecnologia para orientarem os problemas enraizados da informação. Segundo Reis 

(1993), para que esta gestão (de informação) seja eficaz, é necessário que se 

estabeleçam um conjunto de políticas coerentes que possibilitem o fornecimento de 

informação relevante, com qualidade suficiente, precisa, transmitida para o local certo, no 
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tempo correcto e facilidades de acesso por parte dos utilizadores. "Gerir a informação é, 

assim, decidir o que fazer com base em informação e decidir o que fazer sobre 

informação. É ter a capacidade de seleccionar dum repositório de informação disponível 

aquela que é relevante para uma determinada decisão e, também, construir a estrutura e 

o design desse repositório." (Zorrinho 1995, p. 146).  

 Sobre esta matéria, a própria Lei de Bases da Protecção Civil portuguesa 

(Decreto-Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho) indica como um dos domínios do seu exercício, 

a informação das populações visando a sua sensibilização em matéria de auto-

protecção e de colaboração com as autoridades, ao mesmo tempo que reconhece como 

um dos princípios reguladores das actividades de protecção civil o “princípio da 

informação” o qual traduz o dever de assegurar a divulgação das informações relevantes 

em matéria de protecção civil. No entanto, embora exista este reconhecimento por parte 

da entidade mencionada de que a informação desempenha um papel crucial na gestão 

do risco e na integração das perspectivas mencionadas, o facto é que os cidadãos 

continuam a não deter (nesta estratégia) praticamente nenhum controlo do processo de 

decisão. A informação continua a ser um processo de comunicação unilateral 

frequentemente apenas orientada pelos especialistas (Lima, 2004). Lima, (2004) 

salienta, que na base desta negligência estão determinados pressupostos como 

supremacia científica e técnica; o deficit de cidadania e a tentativa de conversão da 

população às perspectivas dos técnicos sobre o risco.  

 

 

2.4 – CATÁSTROFE: REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS NO HOMEM 

 

 

A consciência por parte das sociedades contemporâneas de que certos perigos e riscos 

têm um efeito directo sobre a integridade psíquica individual e colectiva, têm incentivado 

uma ampla reflexão e um estudo mais aprofundado deste tipo de matérias (Teixeira, 

2007). 

 Actualmente a comunidade científica e os decisores na matéria concordam que, 

na análise dos riscos se devem “contabilizar” os danos psicológicos directos ou 

indirectos, individuais ou colectivos, imediatos ou deferidos, inserindo o conceito de 

“Exposição” aos parâmetros que envolvem uma análise de risco. Deste modo, Dinis 

(2007) formula o Risco como o resultado da: PERIGOSIDADE X EXPOSIÇÃO X 

VULNERABILIDADE. A “Perigosidade” como a probabilidade de um perigo ocorrer com 
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determinada severidade; a “Exposição” como um conjunto de elementos ligados ao 

Homem sujeitos a perigos (de vida, saúde física e psicológica, instalações, dinheiro, 

espaços naturais, etc.) e a “Vulnerabilidade” à perda esperada de um elemento em risco 

(em função da severidade e das medidas de prevenção).   

 A própria classificação DSM-IV (1994) da “Associação de Psiquiatria Americana”, 

passou a englobar nos acontecimentos traumáticos as situações em que o indivíduo toma 

conhecimento da morte violenta ou inesperada de alguém seu conhecido ou da ameaça 

de morte vivida por um familiar ou amigo íntimo a quem estava ligado por elos afectivos 

fortes. Deste modo, segundo as actuais classificações DSM-IV-TR (2000) da Associação 

de Psiquiatria Americana e a ICD-10 (1992) da Organização Mundial de Saúde, um 

acontecimento traumático é: 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. 

  Assim, as vítimas de uma tragédia não são apenas aquelas que estão 

directamente envolvidas na situação. A par destas, existem os indivíduos que 

testemunharam a ocorrência, como por exemplo: familiares ou amigos próximos ou ainda 

aqueles que prestam o respectivo socorro. Neste contexto, “o número de pessoas 

afectadas por um trauma pode ser vasto. Pode não só incluir os familiares e amigos da(s) 

vítima(s) até todos aqueles que prestam o socorro, como bombeiros, policias, médicos e 

paramédicos, conhecidos, enfim, todos os que na ocasião procuram ajudar ou que 

tomam conhecimento repentino da tragédia ocorrida a alguém a quem de alguma forma 

estavam ligados afectivamente” (Vaz Serra, 2007, p.38). 

 Contudo, cientistas com base em estudos epidemiológicos, referem que as 

reacções dos seres humanos perante os acontecimentos traumáticos não são uniformes. 

Por exemplo, Ramos (2004, p.127) refere que “para cada individuo o mesmo 

acontecimento stressante pode ser, mais ou menos, traumatizante, em função de 

variáveis contextuais tais como, a cultura/etnia, o meio familiar, o meio profissional, a 

personalidade, a história pessoal, o significado do acontecimento para o indivíduo, a 

forma como vive o stress, o suporte social disponível, o autocontrolo, a independência 

económica, etc.” Deste modo, de acordo com a autora e também com Vaz Serra (2007), 

embora este tipo de ocorrência constitua um acontecimento fora do comum que 

objectivamente se desenrola em determinado tempo, o grau de importância que lhe é 

atribuído tem muito a ver com a avaliação subjectiva que o indivíduo faz, tendo em conta 

os aspectos descritivos e as aptidões e recursos pessoais e/ou sociais que sente ter ou 

não para confrontar a situação. Quando estes recursos não existem ou simplesmente 
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escasseiam, o facto induz uma reacção de stress intenso (da qual poderá decorrer a 

morbilidade psiquiátrica numa fase posterior).  

 No entanto, Weisaeth (2006), diz-nos que estes factores indutores de uma 

reacção de stress podem ser múltiplos. Podem ser considerados como primários (que 

determinam o que há para fazer de imediato) e secundários (o que fica para fazer depois, 

em função das consequências ocorridas). Relativamente aos factores primários de stress, 

estes dependem de diversas circunstâncias, tais como: 

 ▪ A forma súbita ou eventualmente prevista como a catástrofe surgiu, o grau de 

 controlo e predictabilidade de novas ocorrências; 

 ▪ A existência ou não de sinais de aviso que tivessem feito pressupor a sua 

 chegada; 

 ▪ O grau de preparação da comunidade para lhe fazer frente, a presença ou 

 ausência de “leaders” com competência, capazes de orientar o que há para fazer;  

 ▪ A existência ou inexistência de meios que permitam lidar eficazmente com a 

 situação criada; 

 ▪ O local geográfico em que ocorre, a magnitude das pessoas atingidas, o grau de 

 coesão que entre elas existe e a duração da exposição ao acontecimento; 

 ▪ O número de mortes e de outras perdas. 

 Acrescenta que a nível imediato em relação a qualquer indivíduo, é necessário ter 

em atenção o risco que há para a sua vida, a presença de lesões sofridas que 

necessitam de tratamento, o estado de exaustão em que se encontra, as experiências 

que testemunha noutras pessoas e que igualmente o podem perturbar. Da variabilidade 

destes factores depende o grau de desespero das vítimas, a sua ansiedade, inibição ou 

determinação, confusão sobre o que se deve fazer e eventuais conflitos que podem 

surgir.  

 Porém, Silva (2007), diz-nos que o stress representa em si mesmo um importante 

mecanismo de defesa dos seres vivos perante situações adversas do meio e consiste no 

desencadear de um certo número de reacções psicofisiologias que permitem dentro dos 

limites, preservar a sua integridade física e emocional. Na perspectiva do autor, apesar 

no âmbito da psicologia, diversos autores definirem o stress como um conjunto de forças 

externas que produzem efeitos transitórios ou permanentes sobre a pessoa (Wallace, 

Levens & Singer, 1988) existem factores que influenciam as consequências da exposição 

do indivíduo ao trauma, ajustando deste modo, as suas capacidades de resposta ao grau 

de exigências do estímulo stressante. Por exemplo: o contexto social em que está 
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inserido, as experiências prévias, o conhecimento dos riscos e a posse de um conjunto 

de valores eventualmente motivadores para enfrentar e assumir os perigos. Deste modo 

o autor procurou dissipar visões estereotipadas dos indivíduos enquanto seres que têm 

invariavelmente reacções irracionais, que facilmente entram num estado extremo de 

ansiedade e de stress, limitando a sua capacidade de acção. No entanto, o autor salienta 

que tais factores não são necessariamente sinónimo de conhecimento do tipo de 

comportamento mais seguro e apropriado a adoptar numa determinada situação de 

perigo ou acidente. Cabe essencialmente às entidades de protecção civil criarem 

programas de informação e comunicação para alargar a consciência de perigos e 

consequentemente a sua redução. Estes programas de educação devem ser 

interdisciplinares e continuados de forma a contrariarem a deterioração ou redução da 

motivação. 

 Neste sentido, Vaz Serra (2007), salienta a necessidade de existir estratégias 

orientadas para a promoção de uma mentalidade social de prevenção. Ou seja, a criação 

de uma mentalidade que leve ao sistemático respeito por todos, que elimine a tendência 

de desvalorizar as medidas preventivas, que obrigue ao estudo e resolução rápida de 

todos os problemas novos que vão surgindo (aspectos muitas vezes desvalorizados por 

responsáveis políticos, sociais e económicos).  

 

 

2.5 – O PAPEL DOS MEDIA, NA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO DO RISCO  

 

 

Falou-se anteriormente de estratégias de reconciliação entre as posições técnicas e 

leigas face ao risco, de estratégias para a integração de medidas de prevenção dos 

riscos nas dinâmicas da população, assim como a importância da integração das 

percepções da população nos instrumentos técnicos. Segundo diversos estudos, um dos 

mecanismos para melhor informar, formar e sensibilizar a população para os riscos são 

os “Media”. Seja em situação de normalidade, seja em situações de crise, a comunicação 

do risco tem nos “Media” um instrumento central. A “National Academy of Sciences” nos 

Estados Unidos da América (citado por Covello, Peters, Wojtecki, Hyde, 2001) salienta 

que, os “Media” permitem um processo interactivo de troca de informação e opinião entre 

indivíduos, grupos e instituições, que poderão envolver múltiplas mensagens acerca da 

natureza do risco ou outras mensagens, que não estritamente implicadas com o risco 
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exprimem preocupações, opiniões ou reacções a mensagens sobre o risco ou ainda a 

arranjos legais e institucionais para a gestão do mesmo.  

 Assim segundo o mesmo estudo, as vantagens para a comunicação de risco 

através dos “Media” são: 

▪ O tamanho das audiências a que conseguem chegar; 

▪ A rapidez com que produzem e difundem as suas mensagens; 

▪ Os padrões deontológicos que regulam a actividade dos seus profissionais (os 

jornalistas).  

 Porém, relativamente à conduta deontológica profissional dos “Media”, muitos são 

os autores que apresentam opiniões divergentes. Apesar da Federação Internacional dos 

Jornalistas determinar que a informação correcta (ao público) em matéria de saúde e 

protecção civil exija princípios básicos de ética (procurar dizer a verdade, ser 

independente e minimizar o mal), na realidade, o que se verifica na maioria das 

situações, são objectivos profissionais (dos jornalistas) que não coincidem com aqueles 

de quem tem de gerir a situação de crise, conjugados muitas vezes com alguma 

inconsciência do alcance do impacto da informação (superficial e cheia de exageros) que 

pode trazer consequências negativas para o processo, criando efeitos contraproducentes 

em termos de segurança, contribuindo mesmo para a “ampliação social do risco”. Serra 

(2006) salienta, que de facto em termos de noticiabilidade, as catástrofes estão 

seguramente entre os acontecimentos mais valiosos para os “Media”. Elas têm todos os 

ingredientes necessários que fazem de um evento um acontecimento mediático – são 

surpreendentes, fora do comum, afectam um grande número de pessoas, geralmente 

provocam um número elevado de vítimas, etc. Como consequência, muitas das notícias 

de primeira página relacionadas com catástrofes são tratadas com grande ligeireza e com 

falta de consistência. Figueira (2007) acrescenta que, a catástrofe é sempre algo que 

corta de forma brutal e inesperada a rotina diária. Isso significa que é um acontecimento 

que desafia a capacidade de resposta dos “Media” e é nesta medida que eles próprios se 

avaliam e comportam face aos concorrentes, porque o público, as audiências, procuram e 

seguem aquele que lhe der o que ela, audiência, público, mais quer ver. Daí a 

observação de muitos deslizes e “escorregadelas” deontológicas. 

 Portanto, tratando-se de questões importantes, que tendem a mexer com os mais 

profundos interesses das pessoas, esta impreparação, precipitação, vontade de 

protagonismo etc. por parte dos “Media” podem contribuir por um lado, para reacções de 

perplexidade, de inacção e de indiferença provocada pelo sentimento de impotência 

diante de um problema que parece incontornável e sem solução entre a população, e por 
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outro, à quebra de um espírito colectivo de protecção civil e de confiança entre as 

entidades responsáveis na protecção civil e os “Media” (Serra, 2006).  

 Neste sentido, Rangel (2007) refere que, a solução reside em criar relações de 

confiança (através de uma comunicação relacional) entre todas as partes com base em 

princípios que devem ser cultivados e respeitados muito antes da situação de 

emergência. Esse relacionamento pode e deve ser considerado como parte da 

prevenção. Mais, a autora acrescenta que estes veículos de comunicação quando 

utilizados de forma correcta, podem desempenhar um outro papel fundamental em todo 

este processo. Podem ser um importante instrumento de reivindicação de mudanças e 

pressão das autoridades públicas. Os principais autores são os governos porque a eles 

cabe implantar políticas de prevenção e gestão dos riscos. Mas se pensarmos que os 

governos são movidos pelas necessidades da sociedade, os “Media” tem outro papel 

importante de “pressão” junto dos mesmos – a mudança de atitudes e comportamentos. 

 Neste sentido esforços foram empreendidos, na tentativa de se criar ferramentas 

que permitissem uma melhor compreensão dos fenómenos de comunicação de risco 

através dos “Media”. Surgem alguns modelos de comunicação do risco, nomeadamente o 

“Modelo Top-Down” (citado por Wiedemann, 1998) em que os peritos são vistos como os 

principais actores e têm a tarefa de fornecer informação e estabelecerem comunicação 

com uma audiência passiva (população alvo). Neste modelo a comunicação de risco é 

unidireccional e assimétrico não permitindo interacção. Um exemplo clássico desta 

corrente é o modelo específico de comunicação de massas de Lasswell (1948). Segundo 

o autor, para compreendermos os processos de comunicação de massas devemos 

responder às seguintes questões: Quem? Diz o quê? Através de que canal? A quem? 

Com que efeito? 

 Este modelo permite, por um lado, a sistematização do estudo da comunicação 

fazendo corresponder a cada uma das questões um domínio de estudo: 

a) Quem? – É o domínio da análise de regulação (control analysis), estuda o 

comunicador e os factores que gerem e determinam a comunicação; 

b) Diz o quê? – Analisa o significado da mensagem, é a análise de conteúdos 

(content analysis); 

c) Através de que canal? – Estuda os canais e os meios através dos quais a 

mensagem é transmitida, é a análise dos “Media” (Media analysis); 

d) A quem? – É o domínio que se debruça sobre as pessoas, a quem a 

mensagem se dirige, é a análise de audiências (audience analysis); 
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e) Com que efeito? – Área que estuda o efeito ou impacto sobre os receptores, é 

a análise dos efeitos (effects analysis).   

 Mas, por outro, trata-se de um modelo linear que vê a comunicação como um 

processo de transmissão de mensagens, isto é, não considera a complexidade do 

processo de mediação e da interacção (não assegura espaços de participação dos 

grupos expostos a riscos, possui uma natureza elitista e ignora os valores e crenças de 

grupos sociais). 

 Covello et al em 1986 (citado por Santos, 1990, p. 45), no relatório da “United 

States Environmental Protection Agency” (USEPA), critica este modelo. O autor define a 

comunicação do risco como “qualquer troca propositada de informação e interacção entre 

partes interessadas no julgamento de riscos ambientais, de saúde e de segurança”. Esta 

definição apoia-se essencialmente no reconhecimento de que a comunicação do risco, 

como qualquer outra forma de comunicação é um processo de duas vias, envolvendo a 

fonte que transmite a mensagem através de um canal de comunicação, seja televisão, 

rádio, ou jornal, para um receptor. Portanto para os fundadores da comunicação de risco, 

a comunicação tem sempre duas vias e, se essa premissa é aceite, pode-se considerar 

que a comunicação do risco é mais do que explicar dados técnicos ou divulgar números 

para audiências leigas. Neste sentido a comunicação é vista como um processo 

complexo que requer um conjunto de técnicas específicas, além da consciência de 

factores que afectam o processo de comunicação e principalmente a percepção dos 

indivíduos que recebem a informação do risco. 

 Numa tentativa de considerar a dimensão social, incorporar as suas percepções e 

os factores que afectam o processo de comunicação, Irwin e Healey (citados por 

Wiedemann, 1998) apresentam o Modelo Democrático. Um modelo que permite, ao 

público e outros autores, o desempenho de um papel importante no processo de 

comunicação do risco. Neste modelo há troca de informação, incluindo opiniões e 

preocupações entre peritos e população alvo. É a aplicação da função “feedback” dos 

modelos democráticos de comunicação, é bidireccional e simétrica. Dá ênfase à 

participação e valoriza a contribuição da audiência alvo ou pública afectada. Por outro 

lado pressupõe que ouvir o público e compreender as suas preocupações é importante 

para fornecer informação útil de modo eficaz. 

 Ou seja, para além das virtudes mencionadas, este modelo (segundo Gray, 2001; 

Le Winter, 2002), possibilita a definição de um conjunto de regras para uma comunicação 

eficaz de risco, pois permite: 

 ▪ Instituir um processo de participação, o mais alargado possível; 
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 ▪ Elaborar comunicações dirigidas pessoalmente aos jornalistas antes das notícias 

serem obsoletas; 

 ▪ Instituir conferências de imprensa que sejam genuínas, sessões de perguntas e 

respostas; 

 ▪ Envolver todos os actores interessados no assunto e evitar ter favoritos; 

 ▪ Ter em atenção as preocupações do público valorizando-o, isto é não “matar” o 

 mensageiro; 

 ▪ Referir exaustivamente todos os riscos e aspectos negativos (nunca omitir os 

 erros ou esconder informação sobre os riscos); 

 ▪ Desenvolver activamente a confiança e nunca mentir; 

 ▪ Colaborar com todas as fontes credíveis; 

 ▪ Ir ao encontro das necessidades dos “Mass Media” e compreender os jornalistas; 

 ▪ Responder sempre às perguntas: O que aconteceu? Porque aconteceu? E o que 

 vai fazer? Ou reformulando de outra forma: O que se sabe? O que é eu isso 

 significa para mim? O que é que eu devo fazer? 

 ▪ Quando não houver respostas dizê-las claramente; 

 ▪ Aumentar o bem-estar da comunidade, isto é proteger os vulneráveis; 

 ▪ Evitar usar a supremacia técnico-científica. 

 Em Portugal o Serviço Nacional de Protecção Civil em 1995, destacava num 

relatório sobre “Public Awareness Campaign in Portugal” (1995), a importância vital de se 

criar uma estratégia de comunicação de risco através do recurso aos “Mass Media”, quais 

podem levar a efeito acções de informação e sensibilização pública, nomeadamente a 

divulgação de diversos tipos de riscos, das vulnerabilidades e das medidas de auto-

protecção. Deste modo, no plano operacional foi criado o Programa de Aviso à 

População tendo por base princípios de confiança e uma rigorosa gestão de informação 

entre o Serviço Nacional de Protecção Civil e os “Media”, promovendo a divulgação de 

instruções e informações à população em caso de emergência, a evacuação de áreas 

perigosas, a restrição à circulação em zonas limitadas, a localização dos serviços 

essenciais alternativos, as áreas de acolhimento e restantes acções informativas e 

instrutivas, possibilitando às pessoas, famílias ou comunidade desenvolver medidas de 

auto-protecção.  

Este relacionamento, segundo o mesmo relatório, só terá êxito se existir 

imparcialidade. A informação é dada a qualquer órgão de informação seja ele nacional, 
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regional ou local e o contacto deve ser permanente e contínuo, com os jornalistas. Não 

podem (nem devem) contar com os jornalistas apenas nas situações de emergência. Há 

que estar disponível também em situações tranquilas, quando por vezes são solicitadas 

informações mais específicas para que grandes reportagens ou artigos de investigação 

possam ser elaborados.  

 Concluiu ainda, que o Serviço Nacional de Protecção Civil, necessita da ajuda dos 

“Media” para poder prevenir em vez de remediar. É necessário aprofundar os canais de 

comunicação com aqueles que têm a responsabilidade de informar para que esse 

trabalho possa ser cada vez melhor, a bem da qualidade dos órgãos de comunicação 

social e da protecção das populações em situação de emergência. Castiel (2003) 

concorda com esta linha de pensamento e refere que é fundamental criar uma base 

normativa de comunicação de massas, ou seja, estabelecer protocolos éticos e formatos 

expositivos padronizados de comunicação de riscos entre a ciência e os “Media”. 

Contudo para tal, afigura-se crucial que haja uma coerência a nível das atitudes, pois 

apreende-se o que é compatível com o que se pensa e o que se faz; as mensagens 

devem ter credibilidade; os argumentos ordenados de modo coerente; os líderes de 

opinião devem ter competência cultural reconhecida e serem confiáveis. O mesmo 

argumenta que este recurso, se utilizado com moderação e bastante cuidado, pode servir 

como um fio condutor para “balizar” este delicado e complexo processo comunicacional. 

 De uma forma resumida, nas situações de crise, o controlo de riscos só será 

possível mediante o desenvolvimento de competências comunicativas que devem dar a 

conhecer com clareza e detalhe os meios existentes de controlo institucional do risco e 

de gestão de eventuais situações de ameaça, bem como o tipo de participação que os 

indivíduos podem ter no âmbito daqueles e os comportamentos mais adequados a 

adoptar em eventuais situações de ameaça. Torna-se crucial a democratização da 

informação, condição necessária à mundança, ao conhecimento dos processos 

tecnológicos e riscos envolvidos e à escolha das formas de protecção e prevenção mais 

adequadas a implementar. Além disso, pode contribuir para uma maior construção da 

consciência cidadã em torno do controlo e regulação dos riscos e de uma cultura 

afirmativa da saúde, facilitando o acesso e participação dos mesmos em exercício cujos 

objectivos são de dinamizar, testar e aperfeiçoar a praticabilidade e eficácia destas 

medidas. Falamos dos exercícios de treino que possibilitam testar o que seria o seu 

avesso: o real.   
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2.5.1 - Exercícios de Treino 

 

Porto (2007) salienta que a preparação para a catástrofe pressupõe saber se as 

disposições teóricas e os meios existentes funcionam eficazmente numa situação real, 

algo que as simulações ajudam a verificar. Por sua vez, Almeida et al (2003), diz-nos que 

qualquer instrumento de planeamento de uma situação de emergência, por melhor 

concebido e elaborado que seja, perde o interesse se de acordo com o mesmo não forem 

realizados exercícios de treino destinados a verificar periodicamente a sua 

operacionalidade e a rotinar procedimentos. Salienta ainda, que os exercícios de treino 

devem ser executados em função dos cenários mais prováveis e programados com a 

colaboração das diversas entidades responsáveis pela protecção civil, de modo a 

permitir: 

▪ Testar os sistemas de vigilância, incluindo a capacidade de transmissão e os 

sistemas de análise de informação, nomeadamente no que concerne a 

consistência das conclusões; 

▪ Testar a capacidade de avaliação da situação e de tomada de decisão. A 

verificação da operacionalidade e eficácia da cadeia de notificação; 

 ▪ Verificar a cadeia de informação e a capacidade de mobilização e da entrada em 

acção dos responsáveis; verificação do grau de eficácia na aplicação dos planos 

de emergência; 

▪ Verificação da capacidade de coordenação e resposta dos diversos agentes 

(população incluída) e autoridades intervenientes. 

No entanto, Bandeira (1995 p.214) diz-nos que de facto:  

“Os exercícios são importantes para a consciencialização e treino dos 

interventores e da própria população. Porém, não se deve pedir a um 

exercício, por muito bem programado que seja, mais do que aquilo que ele 

pode fornecer; ou melhor, não deve ser esquecido que um exercício testa 

meios humanos e materiais, mas não se tratam vítimas, porque elas não 

existem realmente” (…) “Além disso o abastecimento dos fluidos vitais, 

como a água e electricidade não está comprometido, a cadeia alimentar 

não foi cortada, as comunicações encontram-se indemnes, enfim a rede de 

saneamento não foi atingida. Cria-se sempre um determinado 
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enquadramento que todos sabem ser irreal e assim o stress nunca se 

apodera dos participantes”.  

Duarte Caldeira (entrevista realizada à Agência Lusa, 2007) é conivente com este 

pensamento e salienta: “Embora destacando a importância dos diferentes simulacros 

para testar a organização e prontidão dos meios de emergência, na sua grande maioria, 

não incluem a reacção das pessoas”.   

Bandeira (1995) acrescenta ainda que, este tipo de exercícios podem conter uma 

certa ambiguidade, no que diz respeito ao seu objectivo. Podem por um lado capacitar e 

fortalecer localmente as instituições e a população ou por outro, se a ocorrência deste 

tipo de exercícios forem frequentes, podem vir a criar a falsa ideia de que a realidade 

nunca ocorre, que se trata sempre de um exercício e neste contexto pode conduzir a uma 

sensível falta de interesse pelas as acções preventivas dos perigos reais por parte da 

população.  

 

 

III – PONTE 25 DE ABRIL, UM CONTEXTO UMA ANÁLISE 

 

 

Se recordarmos o Sismo de 1755 também conhecido pelo “Terramoto de Lisboa” o qual 

culminou na destruição quase completa da cidade de Lisboa, atingindo regiões tão 

distantes como o litoral do Algarve seguido de um tsunami que se crê terá atingido a 

altura de 20 metros vitimando mais de 10 mil pessoas, leva-nos a pensar que de facto 

estes tipos de riscos naturais são susceptíveis de acontecer a qualquer momento. Em 

termos de riscos naturais, a Ponte 25 de Abril (Cabral, 1995) (apesar dos estudos 

geológicos e geomorfológicos realizados na altura, pelo Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil - LNEC) assenta sobre uma falha geológica importante denominada pela 

“Falha do vale inferior do Tejo”, que pode acarretar riscos para a segurança da ponte.  

 Para além dos riscos naturais, existem os riscos provocados pela acção do 

homem. Estes riscos são geralmente repentinos, alguns despidos de qualquer 

possibilidade de antecipação e também eles portadores de situações de “caos” deixando 

as organizações locais de apoio e de saúde desprovidas de capacidade de resposta. 

Referimo-nos concretamente aos riscos relacionados com os meios de transporte que 

utilizam a ponte (ferroviários e rodoviários) e os meios de transporte que embora não 
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usufruam directamente da infra-estrutura, utilizam o seu espaço geográfico (marítimo e 

aéreo).   

 Deste modo, mediante a evidência de risco efectivo a opção é por um 

investimento em segurança, centrado na estruturação e implementação de medidas 

efectivas de segurança para apoio a eventuais situações de gestão de crise. Ou seja, são 

situações de perigo real que até podem nunca ocorrer, não sendo deste modo necessário 

activar os sistemas de emergência. Mas, dado o potencial destrutivo que estes tipos de 

riscos acarretam e a escassez de tempo de resposta que estas situações provocam, 

torna-se imprescindível assegurar que os sistemas de emergência e resposta a uma 

eventual crise funcionem com elevados níveis de prontidão e eficácia.   

 Porém, antes de prosseguirmos, afigura-se crucial para uma melhor compreensão 

deste capítulo apresentar uma perspectiva histórica de desastres envolvendo pontes. 

 

 

3.1 - PERSPECTIVA HISTÓRICA DE DESASTRES ENVOLVENDO PONTES 

 

 

As pontes são sistemas tecnológicos que poderão ser englobados no vasto conjunto de 

tecnologias que colonizam as sociedades modernas. O lado sombrio de tais sistemas 

tem-se evidenciado na ocorrência de alguns acidentes cujas consequências têm, nalguns 

casos, extravasado as dimensões material e financeira provocando também perdas 

graves de vidas humanas. Apresentaremos de seguida o quadro nº 1, que sistematiza os 

maiores desastres (a nível global) envolvendo pontes quais continuam a suscitar 

perplexidades pelo seu potencial destrutivo. Portugal não fica isento de figurar nesta 

extensa lista. A 4 de Março de 2001 dois tabuleiros da ponte Hintze Ribeiro (ponte com 

116 anos de idade e 50 metros de altura) ruíram, arrastando um autocarro e dois ligeiros 

para o interior das águas do Rio Douro vitimando 59 pessoas (Teixeira, 2007). 
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Quadro nº 2 – Perspectiva histórica global de acidentes envolvendo pontes. 

Nome da 
Ponte Cidade País Data do 

acidente
Tipo de 
ponte 

Factor que 
desencadeou 
o colapso da 

infra-estrutura 

Número de 
mortos e 
feridos 

Ponte 
Stirling 

Stirling Escócia 
09 /09/ 

1297 
Pedonal Alvo Militar Desconhecido

Ponte 
Rialto 

Veneza 

República 

de 

Veneza 

1444 Pedonal Sobrecarga  Desconhecido

Ponte 
Yarmouth 

Great 

Yarmouth 
Inglaterra 

02/05/ 

1845 
Pedonal Sobrecarga  79 Mortos 

Ponte Dee Chester Inglaterra 
24/05/ 

1847 
Ferroviária 

Negligência na 

sua construção 
5 Mortos 

Ponte 
Angers 

Angers França 

16 de 

Abril de 

1850 

Desconhe- 

cido 

Excesso de 

vibração 
266 Mortos 

Ponte 
Wooton 

Wooton Inglaterra 
11/06/ 

1860 
Ferroviária 

Negligência na 

sua construção 
2 Mortos 

Ponte 
Ashtabula 

Ashtabula 

Ohio 
E.U.A 

29/12/ 

1876 
Ferroviária 

Negligência na 

sua construção 

Entre 92 a 64 

Mortos 

Ponte Tay Dundee Inglaterra 
28/12/ 

1879 
Ferroviária 

Negligência na 

sua construção 
60 Mortos 

Ponte Point 
Ellice 

Victoria British 

Columbia 
Canada 

26/05/ 

1896 
Rodoviária Sobrecarga 

Entre 47 a 60 

Mortos 

Ponte 
Ferroviária 

Eden Colorado 
07/08/ 

1904 
Ferroviária 

Colapso de 

uma barragem 

que originou 

uma enxurrada 

de água 

Aprox. 111 

Mortos 
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Quadro nº 2 – (Continuação) 

Nome da 
Ponte Cidade País Data do 

acidente
Tipo de 
ponte 

Factor que 
desencadeou 
o colapso da 

infra-estrutura 

Número de 
mortos e 
feridos 

Ponte 
Quebec 

Quebec Canada 
29/08/ 

1907 
Ferroviária 

Colapso da 

infra-estrutura 

durante a sua 

construção 

74 Mortos e 1 

Feridos 

Ponte 
Quebec 

Quebec Canada 
11/09/ 

1916 
Ferroviária 

Colapso de 

uma secção da 

infra-estrutura 

Aprox. 11 

Mortos 

Ponte 
Ferroviária 
Seta River 

Otsu Japão 1934 Ferroviária Tufão 
11 Mortos e 

216 Feridos 

Ponte 
basculante 
Appomatox 

Hopewell, 

Virginia 
E.U.A 

22/12/ 

1935 
Rodoviária 

Queda de 

autocarro 
14 Mortos 

Ponte 
Upper Steel 

Arch 
(também 

conhecida 
como a 
Ponte 

Honeymoon 
e Ponte 

Falls View) 

 

Niagara Falls 
E.U.A - 

Canada 

27/01/ 

1938 
Rodoviária 

Gelo 

proveniente do 

Mar Nórdico 

que embateu 

nos pilares da 

ponte  

0 Mortos 

Ponte 
Sandö 

Kramfors, 

Angerman-

land 

Suécia 
31/08/ 

1939 

Desconhe – 

cido 

Colapso da 

infra-estrutura 

durante a sua 

construção 

18 Mortos 

Ponte 
Tacoma 
Narrows 

Tacoma, W.A E.U.A 
07/11/ 

1940 
Rodoviária 

Negligência na 

sua construção 
0 Mortos 
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Quadro nº 2 – (Continuação) 

Nome da 
Ponte 

 

Cidade País Data do 
acidente

Tipo de 
ponte 

Factor que 
desencadeou 
o colapso da 

infra-estrutura 

Número de 
mortos e 
feridos 

Ponte 
Theodor 
Heuss 

Ludwig-shafen Alemanha 
12/12/ 

1940 
Rodoviária 

Colapso da 

infra-estrutura 

durante a sua 

construção 

Desconhecido

Ponte 
Chesapeak

e City 

Chesapeake 

City 
E.U.A 

28/07/ 

1942 
Rodoviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

Desconhecido

Ponte 
Ludendorff  

Remagen Alemanha 
17/03/ 

1945 

Rodo-

ferroviária 

Alvo Militar 

durante a 2ª 

Guerra Mundial 

28 Mortos 

Ponte 
Inotani 

Toyama Japão 1949 
Desconhe – 

cido 
Desconhecido 29 Mortos 

Ponte 
Duplessis 

Quebec Canada 
31/01/ 

1951 
Rodoviária 

Negligência na 

sua construção 
4 Mortos 

Ponte 
Tangiwai 

Tangiwai 
Nova 

Zelândia 

24/12/ 

1953 
Ferroviária 

Colapso de 

uma barragem 

que originou 

uma enxurrada 

de água  

Entre 151 a 

134 Mortos 

 

Ponte King 
Street 

 

Melbourne Austrália 
10/07/ 

1962 
Rodoviária Sobrecarga 0 Mortos 

Ponte 
General 
Rafael 

Urdaneta 

Maracaibo Venezuela
06/04/ 

1964 
Rodoviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

7 Mortos 
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Quadro nº 2 – (Continuação) 

Nome da 
Ponte 

 

Cidade País Data do 
acidente

Tipo de 
ponte 

Factor que 
desencadeou 
o colapso da 

infra-estrutura 

Número de 
mortos e 
feridos 

Ponte 
Heron  

Ottawa Canada 
10/08/ 

1966 
Rodoviária 

Negligência na 

sua construção 

9 Mortos e 55 

Feridos 

Ponte Silver 
Point Pleasant,  

e Kanauga 
E.U.A 

15/12/ 

1967 
Rodoviária 

Negligência na 

sua construção 

e conservação 

46 Mortos e 9 

Feridos 

Ponte West 
Gate 

Melbourne Austrália 
15/10/ 

1970 
Rodoviária 

Colapso da 

infra-estrutura 

durante a sua 

construção 

35 Mortos 

Ponte 
South 

Koblenz 
Koblenz Alemanha 

10/11/ 

1971 
Rodoviária 

Negligência na 

sua construção  
13 Mortos  

Ponte 
Tasman 

Hobart Austrália 
05/01/ 

1975 
Rodoviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

12 Mortos 

Ponte 
Reichs-
bruecke 

Viena Áustria 
05/01/ 

1975 
Rodoviária 

Negligência na 

sua 

conservação 

1 Morto 

Ponte 
Granville 

Sydney Austrália 
18/01/ 

1977 
Ferroviária 

Colisão de um 

comboio com 

um dos pilares 

da ponte 

83 Mortos e 

210 Feridos 

Ponte 
Benjamin 
Harrison 
Memorial 

Hopewell, 

Virginia 
E.U.A 

24/02/ 

1977 
Rodoviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

0 Mortos  
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Quadro nº 2 – (Continuação) 

Nome da 
Ponte 

 

Cidade País Data do 
acidente

Tipo de 
ponte 

Factor que 
desencadeou 
o colapso da 

infra-estrutura 

Número de 
mortos e 
feridos 

Ponte 
Almöbron 

(0)  

Stenung –  

sund 

Suécia 
18/ 01/ 

1980 
Rodoviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

8 Mortos 

Ponte 
Sunshine 
Skyway 

Saint 

Petersburg 
E.U.A 

09/05/ 

1980 
Rodoviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

35 Mortos e 1 

Ferido 

Ponte 
Hayakawa 

Saito, Sul de 

Kyushu 
Japão 1980 

Desconhe – 

cido 

Negligência na 

sua 

conservação 

7 Mortos e 15 

Feridos 

Ponte 
pedonal 

localizada 
no Hotel 
Regency 

Kansas City, 

Missouri 
E.U.A 

17/07/ 

1981 
Pedonal 

Negligência na 

sua construção 

114 Mortos e 

mais de 200 

Feridos 

Ponte 
rodoviária 
14th Street 

Arlington e 

Washington, 

DC 

E.U.A 
13/01/ 

1982 
Rodoviária 

Colisão de uma 

aeronave com a 

infra-estrutura 

da ponte 

78 Mortos 

(passageiros 

do avião e 4 

que 

circulavam na 

ponte 

Ponte 
ferroviária 
Ulyanovsk 

Ulyanovsk U.S.S.R 

05/06/ 

1983 

Ferroviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

177 Mortos  

Ponte do 
Rio Mianus 

Greenwich, 

Connecticut 
E.U.A 

28/06/ 

1983 
Rodoviária 

Negligência na 

sua 

conservação 

3 Mortos e 5 

Feridos 
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Quadro nº 2 – (Continuação) 

Nome da 
Ponte 

 

Cidade País Data do 
acidente

Tipo de 
ponte 

Factor que 
desencadeou 
o colapso da 

infra-estrutura 

Número de 
mortos e 
feridos 

Ponte 
Schoharie 

Creek 
Thruway 

Amsterdam, 

Nova York 
E.U.A 

05/04/ 

1987 
Rodoviária 

Negligência na 

sua 

conservação 

10 Mortos 

Ponte de 
Aschaffen –  

burg 

Aschaffen –  

burg 
Alemanha 1988 Rodoviária 

Negligência na 

sua construção 
1 Morto 

Ponte 
Sultan 
Abdul 
Halim  

Butterworth, 

Penang 
Malásia 

31/07/ 

1988 
Rodoviária Desconhecido 

Aprox. 32 

Mortos 

Ponte 
Tennessee 

Hatchie   

Memphis, 

Tennessee 
E.U.A 

01/04/ 

1989 
Rodoviária 

Negligência na 

sua 

conservação 

8 Mortos 

Viaduto 
Cypress 

Street 

Oakland, 

California 
E.U.A 

17/10/ 

1989 
Rodoviária Terramoto 42 Mortos 

Ponte 
Claiborne 
Avenue 

New Orleans, 

Louisiana 
E.U.A 

28/05/ 

1993 
Rodoviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

1 Morto e 2 

Feridos 

Ponte Big 
Bayou 
Canot 

Mobile, 

Alabama 
E.U.A 

22/09/ 

1993 
Ferroviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

47 Mortos e 

103 Feridos 

Ponte 
Seongsu 

Seoul 
Coreia do 

Sul 

21/10/ 

1994 
Rodoviária 

Negligência na 

sua construção 

e conservação 

32 Mortos e 

17 Feridos 
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Quadro nº 2 – (Continuação) 

Nome da 
Ponte 

 

Cidade País Data do 
acidente

Tipo de 
ponte 

Factor que 
desencadeou 
o colapso da 

infra-estrutura 

Número de 
mortos e 
feridos 

Viaduto 
Eschede 

Eschede Alemanha 
03/06/ 

1998 
Rodoviária 

Colisão de um 

comboio com 

um dos pilares 

da ponte 

101 Mortos e 

105 Feridos 

Ponte de 
Hoan  

Milwaukee, 

Wisconsin 
E. U. A 

13/12/ 

2000 
Rodoviária 

Sobrecarga e 

as condições 

meteorológicas 

adversas 

sentidas na 

altura 

0 Mortos 

Ponte 
Ernesto 
Rodolfo 
Hintze 
Ribeiro 

Entre-os-Rios, 

Castelo de 

Paiva 

Portugal 
04/03/ 

2001 
Rodoviária 

Negligência na 

sua 

conservação 

70 Mortos 

Ponte de 
Queen 
Isabella 

Port Isabel, 

Texas  
E.U.A 

15/09/ 

2001 
Rodoviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

8 Mortos e 13 

Feridos 

Ponte 
rodoviária I-

40  

Webbers Falls, 

Oklahoma. 
E.U. A 

 26/05/ 

2002 
Rodoviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

14 Mortos 

Viaduto 
Kinzua  

State Park, 

Pennsyl- 

vania 

E.U.A 
21/07/ 

2003 

Ferroviária 

(Ponte 

histórica) 

Tornado 0 Mortos 

Ponte de 
Loncomilla 

San Javier Chile 
18/11/ 

2004 
Rodoviária 

Negligência na 

sua construção 
0 Mortos e 8 

Feridos 
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Quadro nº 2 – (Continuação) 

Nome da 
Ponte 

 

Cidade País Data do 
acidente

Tipo de 
ponte 

Factor que 
desencadeou 
o colapso da 

infra-estrutura 

Número de 
mortos e 
feridos 

Ponte  

Almuñécar 

Almuñécar 

Província de 

Granada, 

Espanha 
07/11/ 

2005 
Rodoviária 

Colapso 

durante a sua 

construção 

6 Mortos e 3 

Feridos 

Viaduto da 
Auto-

estrada 
Guaira 

Tacagua Venezuela
19/03/ 

2006 
Rodoviária 

Aluimento de 

terras 
0 Mortos 

Viaduto De 
la Concorde 

Laval, Quebec Canada 
30/09/ 

2006  
Rodoviária 

Continuam as 

investigações 

para determinar 

as causas do 

colapso do 

viaduto 

5 Mortos e 6 

Feridos 

Ponte 
Rodoviária 
localizada a 
sudeste de 

Guine 

Gueckedou, 

Conakry 
Guine 

20/03/ 

2007 
Rodoviária Sobrecarga 65 Mortos 

Ponte Al-
Sarafiya 

Bagdad Iraque 
 12/04/ 

2007 

Rodoviária 

sobre o Rio 

Tigris  

Acto terrorista 
10 Mortos e 

26 Feridos 

Auto-
estrada 325, 
Ponte sobre 

o Rio 
Xijiang  

Foshan, 

Guangdong 

 Republica 

da China 

15/07/ 

2007 
Rodoviária 

Colisão de uma 

embarcação 

com um dos 

pilares da ponte 

8 Mortos e nº 

de feridos 

desconheci-

dos 
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Quadro nº 2 – (Continuação) 

Nome da 
Ponte 

 

Cidade País Data do 
acidente

Tipo de 
ponte 

Factor que 
desencadeou 
o colapso da 

infra-estrutura 

Número de 
mortos e 
feridos 

Ponte 
rodoviária 

de 
Minneapolis 
I-35W sobre 

o Rio 
Mississipi  

Minneapolis, 

Minnesota 
E.U.A 

 01/08/ 

2007 
Rodoviária 

Continuam as 

investigações 

para determinar 

as causas do 

colapso da 

ponte 

9 Mortos, 4 

Desaparecido

s e 11 Feridos

Ponte Tuo 
Fenghuang, 

Hunan 

Republica 

da China 

 13/08/ 

2007 

Desconhe – 

cido 

Negligência na 

sua construção 

34 Mortos e 

22 Feridos 

Ponte Harp 
Road 

Oakville, 

Washington 
E.U.A 

15/08/ 

2007 
Rodoviária Sobrecarga 0 Mortos 

Ponte Can 
Tho 

Can Tho Vietname 
26/09/ 

2007 

Desconhe – 

cido 

Continuam as 

investigações 

para determinar 

as causas do 

colapso da 

ponte 

Entre 36 a 60 

Mortos e  

Centenas de 

Feridos 

Ponte 
Chhinchu 

Nepalgunji, 

Birendrazana-

gar 

Nepal 
25/12/ 

2007 

Desconhe – 

cido 

Sobrecarga 

19 Mortos e 

15 Desa-

parecidos 

Fonte: www.wikipédia.com 
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3.2 - PERSPECTIVA HISTÓRICA DA PONTE 25 DE ABRIL 

 

 

A primeira ideia sobre a construção de uma ponte para unir a cidade de Lisboa à margem 

esquerda do rio Tejo remonta ao ano de 1876 (Figura nº. 3). Na altura, o Engenheiro 

Miguel Pais sugere a sua construção entre Lisboa e o Montijo. Mais tarde, em 1888, Lye 

um Engenheiro norte-americano apresenta uma nova proposta para a construção de uma 

ponte sobre o Rio Tejo, no entanto, sugere que a sua localização geográfica se situe 

entre Lisboa e Almada.  

 

Figura 3 – Projecto inicial para a construção da ponte sobre o rio Tejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fonte: www.estradasdeportugal.pt, 2007). 

 

Um ano mais tarde, em 1889, dois Engenheiros franceses Bartissol e Seyrig, 

apresentam uma nova proposta. Sugerem a construção de uma ponte rodo-ferroviária a 

partir da zona da Rocha Conde de Óbidos, na margem de Lisboa e Almada. Um ano mais 

tarde surge outra proposta, desta vez realizada por uma empresa alemã que propunha a 

construção da ponte entre a zona do Beato, do lado de Lisboa e o Montijo. Esta proposta 

teve bastante aceitação por parte da opinião pública contudo, não chegou a ser 

executada. Já no século XXI, mais precisamente no ano de 1921, o Governo Português 
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volta a receber outra proposta para a construção de uma ponte sobre o Rio Tejo. Esta 

proposta realizada pelo Engenheiro espanhol Alfonso Peña Boeuf chegou mesmo a ser 

discutida no Parlamento Português, no entanto, não foi além da discussão parlamentar.   

Em 1929, o Engenheiro português António Belo faz outra proposta e solicita ao 

Governo Português a concessão de uma via-férrea a ser construída sobre o rio Tejo a 

partir da zona do Beato, em Lisboa, e o Montijo. Perante esta iniciativa o então Ministro 

das Obras Publicas, Duarte Pacheco, acaba por nomear em 1933 uma Comissão com o 

objectivo de analisar a proposta em causa. No entanto, todas estas propostas acabam 

por ser preteridas em favor das obras da Ponte Rodoviária de Vila Franca de Xira (Figura 

nº. 4). 

 

Figura 4 – Projectos para a construção da ponte sobre o rio Tejo no início do século XXI  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: www.estradasdeportugal.pt, 2007). 

 

Decorria o ano de 1953 quando o Governo Português volta a demonstrar 

interesse pela construção de uma ponte sobre o rio Tejo e neste âmbito cria uma 

Comissão com o objectivo de estudar e apresentar soluções sobre as questões do 

tráfego rodo-ferroviário entre Lisboa e a chamada margem sul do rio Tejo. Este estudo é 

apresentado em 1958 e o Governo Português decide oficialmente pela construção de 

uma ponte sobre o rio Tejo. É aberto um concurso público internacional no dia 27 de Abril 

de 1959. Um ano mais tarde são apresentadas quatro propostas ao Conselho de 

Ministros, qual decidiu adjudicar a obra ao concorrente nº. 3, uma empresa norte-

americana denominada “United States Steel Export Company” uma vez que as condições 
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que oferecia satisfazia todas as condições do Programa do Concurso e Caderno de 

Encargos.  

Quanto aos encargos financeiros apresentados pela execução da obra, a empresa 

norte-americana apresentou ao Governo Português os seguintes valores: 

▪ 2 449 750 000$00 (o que corresponde actualmente, a perto de onze milhões de 

euros) pela construção de uma ponte mista (rodo-ferroviária); 

▪ 1 764 190 000$00, pela construção de uma ponte rodoviária. 

O Governo Português perante os valores apresentados optou por não construir 

desde logo uma ponte mista, dado o seu elevado custo em relação à ponte rodoviária 

(menos 700 000 contos) ao qual ainda teria que acrescentar o custo dos acessos 

ferroviários e o respectivo equipamento (um acréscimo de investimento em relação à 

ponte rodoviária superior a 1 100 000$00 contos). Deste modo, o Governo Português 

optou por uma solução intermédia que permitisse um sobre custo do investimento inicial 

menos vultoso e que assegurasse a adaptação futura da ponte à circulação ferroviária. A 

empresa adjudicatária aceitou os termos da decisão do Conselho de Ministros e foram 

iniciados estudos de ordem administrativa e de ordem técnica e o contrato assinado no 

dia 25 de Fevereiro de 1961 (os seus termos fazem parte integrante do Decreto-Lei nº 43 

514 de 23 de Fevereiro de 1961).  

A 5 de Novembro de 1962 foram iniciados os trabalhos de construção (Figura nº. 

6). Trabalhos que se prolongaram até 1966 (terminados seis meses antes do prazo 

previsto). A nova ponte sobre o Rio Tejo é inaugurada durante uma cerimónia que 

decorreu no dia 6 de Agosto de 1966, do lado de Almada, na presença das mais altas 

individualidades portuguesas das quais se destacam o Presidente da República, 

Almirante Américo de Deus Rodrigues Tomás, o Presidente do Governo, António de 

Oliveira Salazar e o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, 

passando a ser denominada, oficialmente, por “Ponte Salazar” (nome que seria alterado 

após a Revolução de 25 de Abril de 1974, para Ponte 25 de Abril em homenagem à 

“Revolução dos Cravos”) (Instituto das Estradas de Portugal).  
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Figura 5 – Construção da ponte sobre o Rio Tejo 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: www.estradasdeportugal.pt, 2007). 

 

Em 1990 o Governo Português iniciou as diligências para a elaboração de um 

projecto de alargamento do tabuleiro rodoviário e a inclusão da via-férrea na Ponte e 

seus acessos. Trabalho que foi adjudicado à empresa “Steinman Boynton Gronquist & 

Bridsal”. Na base desta decisão, estava fundamentalmente a explosão demográfica e 

urbanística nos concelhos da margem Sul do Rio Tejo. Deste modo, foram realizadas 

obras no sentido de reforçar estruturalmente a ponte, com a construção de dois cabos de 

suspensão secundários e respectivas ancoragens nas duas margens, a construção de 

um tabuleiro ferroviário para via dupla no interior da viga de rigidez, o alargamento do 

tabuleiro rodoviário para seis vias, com separador central e a construção do tabuleiro 

ferroviário sob o tabuleiro rodoviário do Viaduto de Alcântara. As obras efectuadas 

ficaram concluídas em 1994 e o novo tabuleiro ferroviário inaugurado no dia 30 de Julho 

de 1999. 

 

 

3.3 – CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS DA PONTE 25 DE ABRIL 

 

 

A Ponte no seu conjunto contempla ainda na margem Sul (Almada) um túnel denominado 

por Túnel do Pragal, qual resulta do prolongamento do túnel existente sob a actual praça 

da portagem e tem cerca de 930 metros. Na margem norte (Lisboa) existe um viaduto de 

betão – Viaduto de Acesso Norte à Ponte que tem uma extensão de cerca de 920 metros 

e encontra-se sobre uma zona densamente edificada e povoada (zona de Alcântara).  
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Relativamente às suas características geométricas, segundo o Relatório da 

Revisão do Projecto definitivo da Ponte sobre o Tejo em Lisboa Ministério das Obras 

Públicas – Gabinete da Ponte Sobre o Tejo (1962), a Ponte é constituída por uma 

estrutura metálica, suspensa, com cerca de 2300 metros de comprimento entre 

ancoragens, dos quais 1013 metros vencem o vão central. Erguida entre duas torres 

principais de aço carbono atingem uma altura de 190,5 metros acima do nível da água e 

estão situadas a cerca de meio quilómetro de cada margem. A construção das 

fundações, sobretudo as da torre Sul, constituiu um dos aspectos mais interessantes da 

obra. Implantada em pleno rio, a fundação em betão armado, assenta na rocha basáltica 

a 82,5 metros abaixo do nível da preia-mar de águas vivas. No topo de cada torre foram 

fixadas duas grandes selas de aço fundido que dão apoio aos dois cabos principais de 

suspensão constituídos por fios de aço paralelos (organizados em 37 feixes com 304 fios 

cada um) cintados e apertados de modo a formar, em todo o percurso suspenso, um 

cabo com 58,6 centímetros de diâmetro. A viga de rigidez e o tabuleiro rodoviário são 

suspensos desses grandes cabos que amarram a dois maciços de betão, localizados em 

ambas as margens.  

Actualmente, devido à inclusão da via-férrea foram acrescentados mais dois 

cabos de suspensão secundários e a construção do tabuleiro ferroviário para via dupla no 

interior da viga de rigidez sob o tabuleiro rodoviário. No seu conjunto o Viaduto de Acesso 

Norte à Ponte, a Ponte e o Túnel do Pragal correspondem na sua totalidade a uma 

extensão de 4130 metros, ocupando actualmente o “ranking” mundial da 17ª maior ponte 

suspensa do mundo (Instituto das Estradas de Portugal).  

 

 

3.4 – LEGISLAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NA PONTE 25 DE ABRIL: O QUE EXISTE  

 

 

Desde a inauguração em 1966 até Janeiro de 1973, a manutenção e a exploração da 

Ponte 25 de Abril foram geridas pelo Gabinete da Ponte sobre o Tejo. Entre Janeiro de 

1973 e Dezembro de 1995 a responsabilidade passou a estar sob a tutela da Junta 

Autónoma de Estradas – J.A.E. A partir de 1 de Janeiro de 1996 a exploração e a 

manutenção corrente passaram de acordo com o Decreto-Lei n.º 168/94 de 15 de Junho 

a ser feitas pela concessionária Lusoponte, S.A. (Gestiponte) (fonte: Instituto das 

Estradas de Portugal). 
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 Contudo, o trânsito sobre a Ponte 25 de Abril aumentou de uma forma 

exponencial, especialmente a partir da década de 1970 quando se deu a explosão 

demográfica e urbanística nos concelhos da margem Sul do Tejo. Hoje segundo o 

Instituto das Estradas de Portugal, a média diária de veículos que fazem a travessia 

rodoviária é de 153 mil e 80 mil passageiros (média diária) através da travessia 

ferroviária. Devido a este crescente número de utilizadores e pela existência de mais que 

uma entidade a operar sobre a mesma infra-estrutura, situação que eventualmente 

poderia provocar alguma dificuldade no sistema quando da ocorrência de anormalidades 

que directa ou indirectamente podiam envolver mais que um operador, surgiu a 

necessidade na abordagem das questões de segurança relacionadas com a exploração 

dos transportes na Ponte criar uma entidade responsável pela coordenação em termos 

de segurança da infra-estrutura – Decreto-lei n.º 282/99 de 26 de Julho:  

(…)“surge como imperioso que, na abordagem das questões de segurança 

relacionadas com a exploração dos transportes na Ponte, seja envolvida 

uma entidade responsável pela sua coordenação”.  

 Neste contexto, foi criada a Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril com 

atribuições de coordenação e gestão integrada da segurança na exploração dos 

transportes, na Ponte, nos modos ferroviários e rodoviários cuja dependência era directa 

do Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território. Como se 

trata de uma infra-estrutura com um conjunto de elementos particularmente singulares 

que se desenvolvem ao longo de um número considerável de quilómetros, 

nomeadamente, o Viaduto Norte de Acesso à Ponte, o Túnel entre o Pragal e a Ponte e a 

própria ponte, o mesmo Decreto-Lei no seu Artigo 3.º determinou que a Autoridade de 

Segurança da Ponte 25 de Abril teria fundamentalmente as seguintes competências: 

 ▪ Adoptar uma atitude proactiva ao nível da prevenção, de forma 

continuada e sistemática, dos riscos inerentes à existência e exploração da 

Ponte, verificando a adequação e compatibilização dos procedimentos 

operacionais e de manutenção das infra-estruturas e equipamentos 

adaptados pelas diferentes entidades, identificando eventuais lacunas ou 

deficiências e acompanhando a implementação das consequentes acções 

correctivas; 

▪ Gerir o Manual de Gestão de Segurança e o Plano de Emergência da 

Ponte 25 de Abril procedendo à sua revisão e actualização e verificando a 

compatibilização e complementaridade dos Planos de Emergência internos 

da Refer e da Gestiponte; 
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▪ Promover a realização de auditorias para a verificação das condições de 

segurança em que se encontra a ser feita a exploração rodoviária e 

ferroviária nas infra-estruturas incluídas no âmbito da Autoridade; 

▪ Promover a realização de inquéritos e investigações na sequência de 

acidentes ocorridos nas infra-estruturas incluídas no seu âmbito de 

actuação, (sem prejuízo da realização de outros inquéritos e investigações 

promovidos por outras entidades) garantindo a implementação atempada 

das acções correctivas que evitem a reincidência daqueles acidentes; 

▪ Elaborar um programa Anual de Segurança, a apresentar ao Secretário 

de Estado dos Transportes, do qual conste os objectivos a atingir, os meios 

a envolver e o faseamento previsto para as diferentes acções; 

▪ Elaborar um relatório semestral de acompanhamento do programa anual 

de segurança, a apresentar igualmente ao Secretário de Estado dos 

Transportes, que conterá também a inventariação e caracterização dos 

acontecimentos relevantes em matéria de segurança ocorrentes nas infra-

estruturas incluídas no âmbito da Autoridade, bem como as medidas 

correctivas ou complementares do programa inicial que se justifique; 

 ▪ Propor à Tutela a criação, alteração ou revisão de instrumentos legais, de 

fora a garantir as condições para o bom desempenho das suas 

competências; 

 ▪ Articular com as entidades oficiais relevantes sobre os aspectos 

associados às restrições/proibições de transporte de matérias perigosas na 

Ponte; 

 ▪ Promover, planear e coordenar a realização de exercícios reais ou de 

exercícios em gabinete incidindo sobre as infra-estruturas incluídas no seu 

âmbito de actuação; 

 ▪ Promover, planear e coordenar a realização de acções de formação que 

terão como destinatários elementos das entidades relevantes em matéria 

de segurança; 

 ▪ Fazer a necessária articulação com terceiras entidades que 

desempenhem papeis relevantes em matéria de segurança da Ponte ao 

nível da prevenção ou da actuação especifica em situação de emergência, 

elaborando eventuais protocolos de colaboração e garantindo o seu devido 
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envolvimento no processo de revisão dos Planos, na realização de 

exercícios e acções de formação; 

 ▪ Dinamizar a elaboração de planos de contingência para transportes 

alternativos em articulação com operadores de transportes públicos, a 

activar em situações de indisponibilidade prolongada da circulação 

ferroviária e/ou rodoviária na Ponte 25 de Abril;  

 ▪ Ordenar a suspensão ou restrição do tráfego rodoviário ou ferroviário 

quando tome conhecimento de situações que não garantam a segurança 

de pessoas e bens na travessia; 

 ▪ Relativamente às emergências de nível 1, competirá à Autoridade a 

declaração formal do nível de emergência a adoptar no momento e a fazer 

o acompanhamento da emergência ao longo do tempo, efectuando as 

devidas alterações do nível previamente declarado; 

 ▪ Assegurar, em situações de emergência que ultrapassem as capacidades 

e/ou competências de actuação da Refer e/ou da Gestiponte, a gestão 

dessas emergências, nos moldes previstos no Plano de Emergência da 

Ponte 25 de Abril; 

 ▪ Autorizar a reabertura do tráfego rodoviário e/ou ferroviário após a 

resolução de acidentes que tenham afectado ou tenham tido o potencial de 

afectar a segurança estrutural da Ponte ou do VAN, em articulação com as 

restantes entidades envolvidas.   

 Foi elaborado um Plano de Emergência – “Plano de Emergência Integrado da 

Ponte 25 de Abril” – (instrumento que permite uma melhor clarificação de quem faz o quê, 

quando, onde e com que recursos numa eventual situação de emergência) de acordo 

com a Directiva para a elaboração de Planos de Emergência de Protecção Civil de 19 de 

Dezembro de 1994.  
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3.5 – PLANO DE EMERGÊNCIA DA PONTE 25 DE ABRIL: NORMAS E CRITÉRIOS 

TÉCNICOS UTILIZADOS  

 

 

Segundo Alves (1999), o primeiro passo na elaboração de um Plano de Emergência é a 

execução de um Catálogo de Riscos Potenciais, isto é, que pela probabilidade de 

ocorrência possam conduzir a acidentes graves, catástrofes ou calamidades na zona. 

Este trabalho passa necessariamente pela conjunção em termos de análise de 

parâmetros como a respectiva localização geográfica do concelho e as suas 

características climatéricas, físicas, urbanísticas, demográficas e sócio-económicas. 

Segundo a mesma autora, para elaborar este Catálogo de Riscos Potenciais deve ser 

pedida a colaboração dos Serviços de Protecção Civil (Municipal ou Nacional), estando 

esta colaboração prevista na lei (nº113/91, de 29 de Agosto – Lei de Bases de Protecção 

Civil). 

 Neste contexto, foi elaborada a Directiva para a elaboração de Planos de 

Emergência de Protecção Civil de 19 de Dezembro de 1994, cujo objectivo se destina 

fundamentalmente em afixar os critérios e normas técnicas para a elaboração dos 

respectivos Planos de Emergência de Protecção Civil, gerais ou especiais, de âmbito 

local, distrital, regional ou nacional, de acordo com as determinações relativas a Planos 

de Emergência constantes do artigo 21º da Lei nº 113/91, de 29 de Agosto, e as 

competências da Comissão Nacional de Protecção Civil fixadas no artigo 16º da mesma 

Lei e no artigo 3º do Decreto Regulamentar 23/93, de 19-7. 

 Analisando as medidas de protecção civil consignadas na presente Directiva, esta 

define basicamente um conjunto de normas e critérios técnicos dos recursos necessários, 

da coordenação dos meios existentes e das ligações hierárquicas e funcionais de todos 

os intervenientes, afim de enfrentar a generalidade das situações de emergência. 

Determina ainda que, consoante a finalidade dos Planos de Emergência, estes podem 

ser divididos em gerais e especiais. Relativamente aos primeiros, são elaborados para 

enfrentar a generalidade das situações de emergência que se admitem em cada âmbito 

territorial político-administrativo e devem prever o inventário e normas de mobilização dos 

meios e recursos provenientes da própria entidade político-administrativa que o elabora. 

Quanto aos segundos, estes são elaborados para serem aplicados quando ocorra 
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desastres graves ou catástrofes específicas, cuja natureza requeira uma metodologia 

técnico-científica adequada ou cuja ocorrência no tempo e no espaço seja previsível com 

elevada probabilidade. Ou seja, o que difere substancialmente os Planos de Emergência 

gerais dos especiais é a especificidade do seu conteúdo, pois os segundos são 

elaborados para casos de excepção. Por exemplo: emergências envolvendo matérias 

perigosas, nucleares, etc. 

 Assim o conteúdo geral de um Plano de Emergência, deve incluir no mínimo: 

▪ Um enquadramento legal do plano, designadamente quanto às atribuições dos 

diversos agentes, as referências geográficas, com indicações concretas através 

de cartas e mapas e a terminologia base utilizada complementada por um 

glossário em anexo;  

▪ Uma descrição da área a que diz respeito, incluindo as infra-estruturas de 

carácter crítico e indispensáveis às operações de protecção civil e uma avaliação 

dos riscos potenciais e consequentes vulnerabilidades que podem afectar essa 

área; 

▪ As hipóteses que fundamentam a elaboração do plano, assim como, os 

principais recursos imobilizáveis existentes; 

▪ Listas detalhadas e actualizadas de equipas e especialistas em operações de 

socorro e salvamento, de peritos individuais nas matérias apropriadas e de 

equipamento especial, assim como, a localização de abastecimentos diversos 

(por exemplo: para abrigo de deslocados e para fornecimento de alimentação, 

etc.);  

▪ As acções a desenvolver e a organização geral das operações civis a efectuar, 

nomeadamente:  

 ◦ A atribuição de missões e as responsabilidades específicas; 

 ◦ A lista de medidas a empreender em casos específicos e dos organismos 

que devem ser continuamente informados; 

 ◦ A designação do Director do plano e os seus substitutos; 

 ◦ A quem corresponde a capacidade de activar o plano e dirigir todas as 

operações nele previstas; 

 ◦ A organização do correspondente centro de operações de emergência de 

protecção civil, através do qual se efectua a direcção das operações de 
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protecção civil, a coordenação dos meios a empenhar e as medidas de 

carácter excepcional a adoptar; 

▪ A definição da estrutura dos meios operacionais de resposta à emergência, qual 

será determinada em função da estrutura administrativa existente e em função 

dos tipos de situações de emergência contempladas no respectivo plano. E o 

estabelecimento dos mecanismos e circunstâncias que fundamentam a activação 

formal do mesmo; 

▪ A metodologia para a definição das medidas de protecção da população, que 

tenham por finalidade evitar ou minimizar os efeitos dos riscos, devendo 

considerar-se no mínimo as seguintes:  

 ◦ Controlo de acessos rodo e ferroviários;  

 ◦ Avisos radiodifundidos à população;  

 ◦ Confinamento no próprio domicilio ou refúgio para lugares seguros; 

 ◦ A evacuação e assistência sanitária;  

▪ A metodologia utilizada para a definição das medidas de protecção dos bens 

(com especial atenção aos bens declarados de interesse cultural) e para as 

acções de socorro e salvamento. Estas medidas, são entre outras:  

 ◦ Busca e salvamento; 

 ◦ Primeiros socorros; 

 ◦ Triagem; 

 ◦ Evacuação; cuidados de saúde primários; 

 ◦ Abrigos de emergência; 

 ◦ Abastecimento e suplementos de emergência; 

▪ A previsão do tempo que irá ser necessário, para a resolução das situações de 

emergências, estabelecendo sistemas de aviso e alerta e critérios de avaliação do 

acontecimento e das suas consequências;  

▪ A indicação das autoridades e entidades a quem é necessário notificar a 

existência de acontecimentos susceptíveis de provocar danos em pessoas e 

bens; 

▪ O método utilizado para a determinar os meios e recursos necessários, assim 

como a identificação dos mecanismos adequados para a sua mobilização a todos 
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os níveis, bem como, dos organismos e entidades, publicas e privadas, que 

intervêm; 

 ▪ A metodologia utilizada para determinar as medidas de reabilitação dos serviços 

públicos essenciais, sempre que a carência destes constitua por si mesmo uma 

situação de emergência ou perturbe o desenvolvimento das operações; 

 ▪ A determinação dos mecanismos adequados para a informação da população 

afectada e do público em geral, de forma que este possa adaptar a sua conduta à 

prevista no plano; 

▪ E, deve conter as orientações de funcionamento dos serviços de intervenção e 

os critérios relativos à mobilização dos recursos, tanto do sector público como do 

sector privado. 

 Os Planos de Emergência especiais incluem além do que foi mencionado: 

 ▪ A identificação e análise detalhada do risco e as suas consequências;  

 ▪ A cartografia do risco, indicando as aéreas possíveis de serem afectadas; 

 ▪ A forma de avaliação do evento em tempo real de modo a aplicar em tempo 

oportuno as medidas de protecção adequadas; 

 ▪  A composição da estrutura operacional do plano.  

 ▪ A definição das acções e responsabilidades das empresas relacionadas com o 

risco tratado no plano; 

 ▪ A caracterização da informação a prestar à população; 

 ▪ O estabelecimento de sistemas de aviso e alerta específicos e a programação 

de medidas específicas de protecção e de assistência à população; 

 ▪ E, uma lista detalhada de acções de planeamento e a conduta operacional a 

empreender antes, durante e depois da situação de emergência. 

 

3.5.1 – Plano de Emergência Integrado da Ponte 25 de Abril 

 

Ao analisarmos o Plano de Emergência Integrado da Ponte 25 de Abril, verificamos que o 

mesmo faz parte integrante dum contexto mais vasto, em que a responsabilidade da 

segurança da Ponte é partilhada com outras entidades intervenientes. Ou seja, existe 

uma articulação em termos da operacionalidade das medidas de protecção civil com a 

entidade Refer, E.P.E (entidade responsável pela operação do transporte ferroviário) e a 
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entidade Lusoponte/Gestiponte (entidade responsável pela operação do transporte 

rodoviário). Deste modo, o mesmo determina que apenas situações de emergência de 

Nível 1 (quais correspondem a situações de emergência cuja gestão é supervisionada 

pela Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril) serão consideradas para a activação 

do respectivo plano de emergência. Nas restantes duas categorias de emergência, a de 

Nível 2, apenas existe a obrigatoriedade por parte da Refer, E.P.E ou 

Lusoponte/Gestiponte de comunicar o sucedido à Autoridade de Segurança da Ponte 25 

de Abril e em função da informação recebida e consoante a evolução dos 

acontecimentos, a mesma poderá decidir se activa o Plano de Emergência Integrado da 

Ponte 25 de Abril ou deixa que a situação de emergência seja gerida pela acção 

conjugada da Refer e da Lusoponte/Gestiponte. Relativamente à categoria de Nível 3, a 

situação de emergência pode ser gerida pela entidade responsável pelo o modo de 

transporte onde a situação ocorreu activando o seu próprio Plano de Emergência interno 

especifico para a seu modo de transporte. No entanto, na presença de uma situação de 

emergência categorizada como de Nível 3, a entidade Refer ou Lusoponte/Gestiponte, 

necessitar da intervenção da outra parte, passa automaticamente a emergência de Nível 

2 e a Autoridade de Segurança da Ponte deve ser informada de imediato da situação 

afim de tomar a diligências necessárias.    

 Porém, em 2006 as orientações gerais definidas anteriormente, sofreram uma 

reorganização devido à introdução de um novo modelo organizacional que teve por base 

a racionalização de estruturas, o reforço e a homogeneização das funções estratégicas 

de suporte à governação, a aproximação da Administração Central dos Cidadãos e a 

devolução de poderes para o nível local e regional. Deste modo, através do Decreto-Lei 

nº. 210/2006 Capitulo IV. Artigo 26º. Criação, extinção, fusão e reestruturação de serviços 

e organismos, a Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril cedeu as suas 

competências relativas à gestão integrada da segurança das infra-estruturas da Ponte 25 

de Abril, para o Instituto de Estradas de Portugal, E.P.E, e para a Refer – Rede 

Ferroviária Nacional, E.P.E, quais, mediante protocolo, repartem as responsabilidades 

entre cada uma delas em função das suas competências específicas, sem prejuízo da 

participação de outras entidades que se considerem relevantes para o efeito.  

 Neste contexto, a entidade Refer, E.P.E criada pelo Decreto-Lei n.º 104/97 de 29 

de Abril, sob a tutela do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do 

Ministério das Finanças e em articulação com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres, I.P – (IMTT) (fonte: www.refer.pt) e o Instituto das Estradas de Portugal, 

E.P.E, criado pelo Decreto-Lei n.º 237/99 de 25 de Junho através da 

Lusoponte/Gestiponte (concessionária a quem o Estado Português atribuiu a exploração 
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da travessia rodoviária da Ponte) em colaboração com a Guarda Nacional Republicana – 

Brigada de Transito (GNR/BT). (Instituto das Estradas de Portugal), garantem a gestão 

integrada de segurança na Ponte 25 de Abril e as condições necessárias à prestação do 

socorro ferroviário e rodoviário, reunindo e gerindo os meios necessários.  

 

 

3.6 – SISTEMAS DE ALERTA E SEGURANÇA DA PONTE 25 DE ABRIL 

 

 

Em termos de sistemas de alerta e segurança, a Refer, E.P.E, possui vários 

equipamentos de vigilância e telecomunicações, instalados no Centro de Comando 

Operacional – Comando de Tráfego Centralizado, localizado em Sete Rios (fonte: 

www.refer.pt). A Lusoponte/Gestiponte apresenta sistemas de vigilância posicionados em 

toda a extensão da ponte, possibilitando a monitorização continua através da Sala de 

Controlo e do Posto fixo da Guarda Nacional Republicana/Brigada de Trânsito, ambos 

situados na Praça da Portagem sentido Sul/Norte, possibilitando coordenação imediata 

de qualquer incidente/acidente e a solicitação se necessário de apoio de outras 

entidades, nomeadamente as de emergência médica e de socorro. Possui ainda uma 

estação meteorológica instalada na infra-estrutura que permite a verificação continua das 

condições atmosféricas, assim como equipamento sinalética instalados ao longo do 

tabuleiro superior da ponte, fornecendo informações sobre o estado de cada uma das 

vias e um painel electrónico de mensagens variáveis controlado pelo Instituto de Estradas 

de Portugal, E.P.E., através do Centro de Controlo e Informação de Tráfego (CCIT) 

(Instituto das Estradas de Portugal).  

 Relativamente aos Plano de emergência, embora este decreto-lei tenha sido 

emitido em 2006, não nos foi possível obter qualquer tipo de informação junto da 

entidade Refer, E.P.E e do Instituto de Estradas de Portugal, E.P.E sobre as 

actualizações efectuadas às disposições constantes dos seus Planos de Emergência e 

qual será o nível de articulação entre ambas. Recordamos que os Planos de Emergência 

internos que nos foi possível consultar (em anexo), articulavam-se com o Plano de 

Emergência Integrado da Ponte 25 de Abril, qual apresenta disposições complementares 

de procedimentos de emergência e uma caracterização específica quanto às categorias 

de emergência. Em todo o caso, consideramos esta reorganização do sistema como um 

momento chave para se delinear novas estratégias, criar um processo mais eficiente de 

planeamento, organização, direcção e controlo, dirigido à análise de risco, à redução do 
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risco, à mitigação de desastres susceptíveis de acontecer e à recuperação. Almeida et al 

(2003), acrescenta que tão ou mais importante quanto a existência de planos de 

emergência em si, é o processo pelo qual se chega até ao mesmo. Aqui, importa 

perspectivar o plano de emergência como o resultado de um processo de planeamento 

participado, contrariando infelizmente o que é mais comum: planos de emergência que 

resultam de processos unilaterais e solitários. O perigo de posturas como estas cria 

condições para a concepção de documentos ineficazes e não coincidentes com as 

especificidades da região e necessidades das organizações e população. Assim, este 

momento afigura-se crucial para a promoção do envolvimento da população como 

intervenientes no planeamento e gestão do risco e a formalização de acordos e 

compromissos entre ambas as partes. 
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PARTE – II 

 

 

 

IV – METODOLOGIA  

 

 

Depois de termos apresentado a investigação bibliográfica e análise documental 

referente à Ponte 25 de Abril. Neste capítulo descrever-se-á a metodologia seguida nesta 

parte. Será descrito o tipo de estudo, os objectivos que pretendemos atingir ao realizá-la, 

a formulação das hipóteses e ainda a descrição da amostra, a os procedimentos 

inerentes à recolha da amostra. De seguida serão caracterizadas as variáveis em estudo, 

bem como a descrição dos processos metodológicos utilizados na operacionalização da 

própria investigação. Por fim será apresentada a análise realizada.  

 

 

4.1 – DESENHO DO ESTUDO  

 

 

O desenho do estudo é de natureza observacional, descritivo, exploratório, do tipo 

quantitativo transversal, o qual pertence descrever uma situação, observada uma única 

vez e no mesmo intervalo de tempo. Um estudo descritivo e exploratório é utilizado 

sobretudo quando não existe trabalho científico anterior, permite reunir conhecimento 

sobre o tema, uma vez que este tema ainda não foi objecto de investigação.  
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4.2 – OBJECTIVOS DO ESTUDO 

 

 

O presente estudo pretende observar em que medida os utentes que utilizam a Ponte 25 

de Abril, têm integrado nas suas dinâmicas quotidianas a percepção dos riscos induzidos 

pela utilização da Ponte. 

 
 Objectivos específicos: 

▪ Identificar qual a informação que os utentes têm relativamente aos planos de 

emergência (rodoviário/ferroviário) da Ponte 25 de Abril; 

▪ Avaliar qual a percepção dos utentes relativamente aos riscos tipificados (nos 

planos de emergência rodoviário/ferroviário) e aos respectivos procedimentos, 

comportamento, medidas de prevenção e actuação para cada um em questão; 

▪ Avaliar os conhecimentos dos utentes referentes à informação específica ou 

exercícios de treino ou formação realizados na infra-estrutura (com participação 

dos utentes) por parte das entidades responsáveis pela segurança e gestão de 

risco; 

▪ Avaliar qual a percepção dos utentes relativamente à confiança nas entidades 

responsáveis pela prevenção e gestão de riscos, envolvendo a infra-estrutura – 

Ponte 25 de Abril; 

▪ Avaliar se o utente considera que tem integrado nas suas dinâmicas quotidianas 

os riscos induzidos (pela utilização da Ponte 25 de Abril) e os procedimentos de 

segurança e mitigação dos mesmos; 

▪ Avaliar se o utente considera importante que as entidades com responsabilidades 

na segurança, implementem e mantenham programas e estratégias abrangentes 

de gestão de desastres, com o objectivo de reduzir a vulnerabilidade dos utentes; 

▪ Avaliar se a percepção dos utentes sobre o risco tem sido integrada na criação e 

implementação de medidas técnicas, associadas à mitigação e gestão dos riscos 

– “comunidade participada”. 
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4.3 – POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 

População ou universo é “um conjunto de elementos abrangidos por uma mesma 

definição que tem, uma ou mais características comuns”, segundo Carmo (1998, p191). 

Sendo a população todos os utentes que utilizam a Ponte 25 de Abril. A amostra foi 

recrutada a partir dos utilizadores rodoviários e ferroviário. 

 Considerando o propósito do estudo em curso o método de amostragem na 

recolha foi de não probabilístico, sendo uma amostra de conveniência. Os utentes 

utilizadores do acesso ferroviário/rodoviário foram recrutados na estação do Pragal de 

entre os utilizadores.  

Os elementos da amostra do estudo constituem diferentes segmentos do público, 

utilizadores da Ponte 25 de Abril localizados entre o Distrito de Setúbal e de Lisboa como 

se pode verificar através da análise da Tabela nº. 1. 

 

Tabela nº. 1 – Distribuição dos inquiridos por área de residência. 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Barreiro 15 15,0 15,0 

Moita 11 11,0 26,0 

Almada 8 8,0 34,0 

Sesimbra 2 2,0 36,0 

Seixal 2 2,0 38,0 

Setúbal 1 1,0 39,0 

Montijo 6 6,0 45,0 

Palmela 44 44,0 89,0 
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(Continuação da Tabela nº. 1) 
 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Lisboa 11 11,0 100,0 

Total 100 100,0  

 

Através da análise das variáveis da idade, verifica-se que o conjunto dos 100 

participantes inquiridos possui idades compreendidas entre os 15 e os 60 anos, sendo a 

média de 33,27 (± 9,5).  

No que diz respeito ao sexo, constata-se que a amostra é maioritariamente 

constituída por indivíduos do sexo feminino (55%), estando o sexo masculino 

representado numa percentagem de 45% como se pode verificar através da análise das 

variáveis da tabela nº. 2.  

 

Tabela nº. 2 – Distribuição dos inquiridos por sexo  

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Masculino 45 45,0 45,0 

Feminino 55 55,0 100,0 

Total 100 100,0  

 

Relativamente à profissão verificou-se que (Tabela nº. 3), 23% são 

Administrativas, 16% Auxiliares, 12% Motoristas, 10% Recepcionistas, 9% Estudantes, 

7% Vendedores e Electricistas, 3% Mecânicos, 2% Cabeleireiras e Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica, e 1% Militares, Carteiros, Professores, Economistas, 

Enfermeiros, Domesticas, Desempregados, Engenheiros e Reformados. 

 

Tabela nº. 3 – Distribuição dos inquiridos por profissão 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Recepcionista 10 10,0 10,0 
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(Continuação da Tabela nº. 3) 
 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Mecânico 3 3,0 13,0 

Motorista 12 12,0 25,0 

Administrativa 23 23,0 48,0 

Vendedor 7 7,0 55,0 

Militar 1 1,0 56,0 

Cabeleireira 2 2,0 58,0 

Estudante 9 9,0 67,0 

Auxiliar 16 16,0 83,0 

Engenheiro 1 1,0 84,0 

Electricista 7 7,0 91,0 

Carteiro 1 1,0 92,0 

Técnico de 
diagnóstico e 
terapêutica 

2 2,0 94,0 

Reformado 1 1,0 95,0 

Enfermeiro 1 1,0 96,0 

Doméstica 1 1,0 97,0 

Desempregado 1 1,0 98,0 

Economista 1 1,0 99,0 

Professor 1 1,0 100,0 

Total 100 100,0  
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Quanto às Habilitações Literárias, a análise da tabela nº. 4, permite constatar que 

a maioria (44%) dos sujeitos inquiridos possui um nível habilitacional médio, ao nível do 

Ensino Secundário, 32% o Ensino Básico e 13% sabem apenas ler e escrever. No que 

respeita às habilitações académicas de nível superior, verifica-se que apenas 11%, uma 

minoria dos sujeitos completou o Ensino Superior. 

 
 
Tabela nº. 4 – Distribuição dos sujeitos por habilitações literárias 

 Frequência Percentagem Percentagem cumulativa 

Sabe ler e escrever 13 13,0 13,0 

Ensino Básico (9º ano de 
escolaridade) 

32 32,0 45,0 

Ensino Secundário (12º 
ano de escolaridade) 

44 44,0 89,0 

Ensino Superior 
(politécnico/Universitário) 

11 11,0 100,0 

Total 100 100,0  

 

Em relação a situação familiar (Tabela nº. 5), 35% são casados com registo, 33% 

solteiros, 16% casados sem registo, 11% divorciados, 4% separados e 1% viúvo.  

 

Tabela nº. 5 – Distribuição dos sujeitos inquiridos por situação familiar.  

 Frequência Percentagem Percentagem cumulativa 

Casado com registo 35 35,0 35,0 

Casado sem registo 16 16,0 51,0 

Solteiro 33 33,0 84,0 

Viúvo 1 1,0 85,0 

Divorciado 11 11,0 96,0 
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(Continuação da Tabela nº. 5) 
 

 Frequência Percentagem Percentagem cumulativa 

Separado 4 4,0 100,0 

Total 100 100,0  

 

 

 

4.4 - TÉCNICA DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

No âmbito deste estudo, foi realizado um inquérito à população utilizadora da Ponte 25 de 

Abril, destinado a recolher informações sobre as representações e as percepções dos 

indivíduos face ao risco. 

É importante ter em atenção os locais onde se desenvolve a pesquisa, devem ser 

delimitados, não apenas para reduzir a abrangência, mas também para delimitar as 

condições ambientais e socio-económicas em que a pesquisa é desenvolvida, ou seja, as 

informações podem e devem ser obtidas. Como refere Rudio citado por Gauthier (1998, 

p.14), o campo de pesquisa traduz-se em “Seleccionar, limitar e identificar o que vai ser 

observado, destacado, inclusive, três elementos importantes no campo de pesquisa: a 

população (o que ou quem observar), as circunstancias (quando observar) e o local (onde 

observar) ”. 

 Segundo Polit e Hungler (1995, p.28) “…além da selecção ou criação de métodos 

e instrumentos para a colheita de dados de uma pesquisa, os pesquisadores precisam de 

elaborar e implementar um plano para a real colheita de dados”. 

 A estrutura do questionário foi concebida a partir de pesquisa bibliográfica 

empírica, tendo sido realizadas algumas entrevistas exploratórias a indivíduos que 

preenchiam os critérios de selecção com o objectivo de identificar e eliminar potenciais 

problemas. Foi pedido aos inquiridos que identificassem questões mal formuladas, mal 

ordenadas, ofensivas ou ambíguas. Nenhum dos indivíduos levantou qualquer questão 

ou identificou questões que necessitassem de ser reformuladas, pelo que estes 

questionários foram incluídos. Todos os questionários incluídos foram auto-preenchidos.  
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 Relativamente à construção do questionário, teve por base três objectivos: traduzir 

a informação necessária em um conjunto de questões centradas no conceito central em 

estudo, motivar aos entrevistados e minimizar o erro de resposta. O conceito central 

deste questionário é o risco, definido, em termos gerais, como a possibilidade de 

ocorrência de um evento com consequências negativas. É dada particular ênfase à 

gestão dos potenciais riscos susceptíveis de ocorrer e causar efeitos nefastos na saúde e 

bem-estar, dos utilizadores da Ponte 25 de Abril. Foi definido um conjunto de temas-

chave para a análise das práticas e representações do público/sociedade face à gestão 

do risco: 

 ▪ Percepção dos riscos – estando a percepção dos riscos associada às suas 

características, natureza e contexto espaço-temporal, quais serão os mais 

salientes na percepção publica em relação à utilização da infra-estrutura e se a 

opinião do público sobre a sua percepção de risco, foi consultada por parte das 

entidades responsáveis da Ponte 25 de Abril; 

 ▪ Avaliação dos riscos – sendo diversos e mesmo antagónicos os discursos sobre 

o risco (existência ou não existência, dramatização ou minimização), por parte dos 

diferentes actores (cientistas, Estado, meios de comunicação), onde, como e 

porquê obtém o público informação sobre o risco, que confiança mostra nas 

diferentes fontes de informação e avaliação do risco, qual o papel que atribui aos 

cientistas e à ciência;  

 ▪ Gestão dos riscos – sendo a gestão dos riscos da competência do aparelho 

burocrático-administrativo, na óptica do público, como avalia a gestão dos 

mesmos realizado pelas Operadores e Autoridade, entidade responsável da 

segurança da Ponte 25 de Abril; 

 ▪ Participação – num país com uma sociedade civil tradicionalmente pouco activa 

e um aparelho burocrático-administrativo “centralizado, hierarquizado e 

secretista”, qual o grau de envolvimento e participação dos cidadãos em matéria 

de riscos, e se tem sido solicitada a sua opinião nesta matéria.  
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4.5 – CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 

Quando se faz investigação em que estão implicadas pessoas e neste caso Planos de 

emergência considerados sigilosos, eles têm determinado direitos que os investigadores 

devem respeitar, como refere Fortin (1999. p.128) “os direitos da pessoa devem ser 

absolutamente protegidos nos protocolos de investigação envolvendo seres humanos são 

os direitos á autodeterminação, à intimidade, ao anonimato e à confidencialidade, À 

protecção contra o desconforto e o prejuízo, assim como, o direito a um tratamento justo 

e equitativo”. 

 Aquando da realização de estudos desta natureza o investigador deve pedir 

autorização para a realização dos questionários, assim “os sujeitos possuem informação 

adequada quanto à pesquisa; são capazes de compreender as informações e possuem o 

poder de livre escolha, o que os capacita a consentir, voluntariamente, a participar da 

pesquisa, ou a recusá-la” (Polit & Hungler, 1995, p.297). 

 A ética tem de estar presente ao lado da investigação pois ao longo da história, 

temos vários exemplos em que o homem foi utilizado como cobaia em investigação. 

Sendo os profissionais de saúde, profissionais virados para o homem como ser 

biopsicossocial e espiritual, não se pode descuidar os aspectos éticos e deontológicos 

referentes à sua actividade profissional. Assim o consentimento informado é fundamental 

para a participação do indivíduo na investigação, com consciência e de livre e 

espontânea vontade (Polit & Hungler, 1995). 

 Todos os sujeitos foram informados de forma clara de todos os procedimentos, 

tendo consciência da sua adesão voluntária ao estudo e que pode retirar-se deste 

sempre que desejasse, sem que daí surgissem prejuízos. A confidencialidade dos dados 

foi garantida a cada um dos sujeitos em termos individuais e institucionais. Informamos 

que a sua identidade nunca seria mencionada, mas que face ao carácter académico do 

trabalho o orientador teria acesso aos questionários, respeitando também ele este 

princípio. 
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V – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

 

Para a descrição e caracterização da amostra foram utilizadas medidas estatísticas de 

tendência central (médias), para determinar os valores que ocorrem com maior 

frequência, e de dispersão (desvio padrão), em torno da estatística de tendência central.  

 Como é do conhecimento geral, a Ponte 25 de Abril está ao serviço público há 

mais de 41 anos e segundo dados oficiais, a utilização desta infra-estrutura aumentou 

significativamente a partir da década de 1970. Actualmente a média diária de automóveis 

que utilizam o tabuleiro rodoviário é 153 mil (sete mil, nos dois sentidos, na “hora de 

ponta”) e cerca de 80 mil passageiros diários através da via ferroviária (só em 2005, 

segundo o Instituto de Estradas de Portugal, foram transportados 21 milhões de utentes 

pela via ferroviária) (Instituto das Estradas de Portugal), números que expressam a 

importância na abordagem das questões de segurança relacionadas com a exploração 

dos transportes na infra-estrutura.  

 Por outro lado, por se tratar de uma ponte mista, a amostra foi dividida em sub-

amostras de forma a melhorar a variabilidade. Assim, foram aplicados 50% dos inquéritos 

a indivíduos que utilizam a infra-estrutura através do meio de transporte rodoviário e 50% 

através do meio ferroviário. 

 Sob estes critérios, procurou-se em primeiro lugar através deste inquérito, aferir 

há quanto tempo e com que frequência a Ponte 25 de Abril é utilizada pelos sujeitos 

inquiridos. Verificou-se, que 90% dos sujeitos (tabela nº. 6) utilizam a ponte diariamente 

por via rodoviária ou ferroviária. Quanto ao tempo de utilização da infra-estrutura, a maior 

parte dos respondentes (15%) referem que beneficiam da respectiva ponte, há 20 anos, 

11% há 10 anos e 9% há 15 anos (tabela nº. 7).  

 

Tabela nº. 6 – A frequência de utilização da Ponte 25 de Abril. 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Diariamente 90 90,0 90,0 
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(Continuação da Tabela nº. 6) 
 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Ocasionalmente 10 10,0 100,0 

Total 100 100,0  

 

Tabela nº. 7 – Tempo de utilização da Ponte 25 de Abril. 

 Frequência  Percentagem Percentagem Cumulativa 

1 1 1,0 1,0 

2 5 5,0 6,0 

3 4 4,0 10,0 

4 5 5,0 15,0 

5 8 8,0 23,0 

6 4 4,0 27,0 

7 3 3,0 30,0 

8 4 4,0 34,0 

9 3 3,0 37,0 

10 11 11,0 48,0 

11 2 2,0 50,0 

12 7 7,0 57,0 

13 1 1,0 58,0 

14 2 2,0 60,0 

15 9 9,0 69,0 
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(Continuação da Tabela nº. 7) 
 

 Frequência  Percentagem Percentagem Cumulativa 

16 1 1,0 70,0 

18 2 2,0 72,0 

20 15 15,0 87,0 

21 1 1,0 88,0 

23 1 1,0 89,0 

25 3 3,0 92,0 

26 2 2,0 94,0 

30 5 5,0 99,0 

31 1 1,0 100,0 

Total 100 100,0  

  

Após esta apreciação foi pedido aos inquiridos, se eles próprios, consideram-se 

cidadãos preocupados em conhecer as medidas de prevenção e os procedimentos 

adequados preconizados pelas entidades responsáveis face a uma situação de 

emergência. Verifica-se através da análise da tabela nº. 8, que 46% dos inquiridos 

discorda, facto que demonstra claramente que a maioria das pessoas que utilizam a 

Ponte 25 de Abril tendem a estar “divorciados” dos processos de prevenção e gestão dos 

riscos, ou pelo menos, não estão sensibilizados para os riscos.  

 Esta falta de preocupação pelas políticas de prevenção e preparação de situações 

de emergência por parte da população, podem por um lado, serem atribuídas à falta de 

uma cultura de prevenção e de risco, e por outro ao conflito existente entre a esfera 

técnico-científica e a população relativamente à avaliação de risco.  

 Duarte Caldeira (entrevista cedida à Agência Lusa, 2007) refere que, “é preciso 

que os cidadãos comecem a assumir a sua auto-protecção como um exercício de 

cidadania, que não compete apenas aos bombeiros, ao Estado, aos outros. É uma 

responsabilidade de cada um de nós”. No entanto, o Presidente da Liga de Bombeiros 
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Portugueses, afirma que efectivamente existe uma tendência por parte de instâncias 

governativas e das próprias autoridades competentes de protecção civil de minimizar e 

ocultar os riscos e não fornecerem as informações necessárias às populações, referido 

que, “a cultura de risco dirigida para o cidadão comum, é redutora, (…) falha que se 

verifica nos próprios elementos encarregues do socorro ou da segurança” (Agência Lusa 

2007). Neste contexto, Granger e Jones (2000) salientam que uma das formas potenciais 

de minimização de risco é o desenvolvimento e o incremento de uma cultura forte de 

gestão de risco através da comunidade. Ou seja, a criação de uma mentalidade social de 

prevenção e de risco é fundamental, uma vez que pode constituir uma mais valia na 

construção e aplicação das medidas e politicas de prevenção, mitigação e gestão de 

risco (Lima, 2004; Renn, 2004).  

 Dos restantes inquiridos, 12% não apresentam opinião formada acerca do 

assunto, por falta de conhecimentos ou simplesmente demonstrando um certo 

menosprezo, associado a uma certa percepção de imunidade, aliada à ideia que Portugal 

está imune a este tipo de eventos (Lima 2004). Tal poderá dever-se à falta de informação 

ou mesmo interesse pelo o tema. Contrariamente, 11% e 15% concordam ou concordam 

inteiramente, que têm a preocupação em conhecer as medidas de prevenção e de gestão 

de risco, preconizadas pelas entidades responsáveis pela segurança da infra-estrutura.  

 

Tabela nº. 8 – Preocupação da população utilizadora da Ponte em conhecer as medidas de prevenção 
e os procedimentos adequados, face a uma situação de emergência.  

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Discordo 
completamente 

16 16,0 16,0 

Discordo 46 46,0 62,0 

Não tenho opinião 12 12,0 74,0 

Concordo 15 15,0 89,0 

Concordo inteiramente 11 11,0 100,0 

Total 100 100,0  
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 No entanto, quando lhes é perguntado como utilizadores da Ponte 25 de Abril, se 

conhecem os procedimentos de actuação em caso de emergência (rodoviários e/ou 

ferroviários), 100% respondem que não (tabela nº. 9). Facto que demonstra, a existência 

de um desconhecimento total por parte do público, das estratégias de prevenção e 

mitigação preconizadas pelas entidades responsáveis pela segurança da Ponte 25 de 

Abril, e que poderá estar relacionado com a ausência de informação ou ainda com o 

défice de uma mentalidade social de prevenção, referido anteriormente. Dinis (2007) 

refere, que a informação técnica e científica têm de fazer parte dos valores individuais e 

colectivos da comunidade. A adesão da mesma é tanto maior nestes processos, quanto 

maior for a sua cultura científica. Watzawick, Beavin e Jackson (1967) afirmam, que a 

informação tem o poder de prevenir e modificar comportamentos.   

 

Tabela nº. 9 – Conhecimento dos procedimentos de actuação em caso de emergência. 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Não 100 100,0 100,0 

  

 No que respeita à opinião dos utilizadores da Ponte 25 de Abril, face à realização 

de exercícios de treino ou acções de formação/informação específica das medidas ou 

procedimentos a adoptar em situação de emergência para o publico em geral, observa-se 

que 60% concordam inteiramente com a implementação destas acções, uma vez que 

permitem por um lado verificar periodicamente a operacionalidade dos planos de 

emergência e rotinar procedimentos, e por outro, identificar como é que a população alvo 

se posiciona por referência a determinado risco. Além disso, constituem uma 

oportunidade para corrigir eventuais percepções erradas sobre a temática que informam 

(Tabela nº. 10). Por outro lado, não convém escamotear a oportunidade que estas 

estratégias interactivas dão para o desenvolvimento de sentimentos de afinidade e de 

pertença por parte da população, em relação ao plano de emergência existente da Ponte 

25 de Abril. O esforço de manutenção deste como um documento actualizado, revisto e 

testado por parte das respectivas entidades competentes, tenderá a ser maior se a 

população o percepcionarem como um instrumento fundamental para apoio à gestão de 

crise, como algo que responde às suas expectativas e necessidades e para o qual 

contribuíram activamente (Handmer, 1997).    
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Tabela nº 10 – Exercícios de treino, formação e informação como instrumentos cruciais de prevenção 
e preparação. 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Discordo 
completamente 

1 1,0 1,0 

Discordo 5 5,0 6,0 

Não tenho opinião 5 5,0 11,0 

Concordo 9 9,0 40,0 

Concordo inteiramente 60 60,0 100,0 

Total 100 100,0  

 

 No entanto, ao analisarmos a tabela nº. 11, verifica-se que a resistência à 

mudança por parte das entidades responsáveis pela segurança e socorro leva ao 

delineamento de programas de prevenção e preparação pouco eficazes. Da amostra 

considerada, 100%, desconhece a realização de um exercício de treino sobre a infra-

estrutura ou estruturas adjacentes (Viaduto Acesso Norte e Túnel do Pragal) ou da 

realização de qualquer tipo de acção de formação/informação específica, referente às 

medidas ou procedimentos mais adequados numa situação de emergência na mesma 

(tabela nº. 12). Esta análise remete-nos, para o facto, que na base desta negligência 

estão determinados pressupostos como por exemplo, a supremacia científica e técnica, 

que podem levar à falta de confiança, desmotivação e negação do risco (sustentadas 

por baixas percepções do mesmo) por parte da população (Lima, 2004).  

 

Tabela nº. 11 – Conhecimento de exercícios de treino, formação ou informação realizada pelas 
entidades responsáveis pela segurança e socorro da Ponte 25 de Abril. 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Não 100 100,0 100,0 
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Tabela nº 12 – Participação em algum programa de educação. 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Não 100 100,0 100,0 

 

 Temos verificado ao longo deste trabalho que o envolvimento e a participação da 

população são importantes para o sucesso da aplicação das medidas de prevenção, 

mitigação e de gestão do risco, sendo este um aspecto determinante na análise dos 

problemas e no delinear de estratégias, porque é susceptível de criar consensos e 

compromissos nos processos de tomada de decisões. Mas, para perceber o modo como 

o indivíduo se comporta perante uma situação de catástrofe é necessário perceber o 

modo como este percepciona determinado risco (Renn, 2004). Torna-se evidente após a 

análise da tabela nº. 13, que as entidades responsáveis pela segurança da Ponte 25 de 

Abril continuam a descorar a importância do estudo da percepção de risco para a 

compreensão do pensamento do leigo e para a previsão da aceitação a determinadas 

intervenções técnicas. Assim, uma estratégia de prevenção e educação púbicas (por 

parte das entidades de responsáveis pela segurança da Ponte 25 de Abril) que se 

pretende eficaz não deve escamotear tal diversidade de percepções e atitudes. Almeida 

et al (2003) salienta, quando as referidas entidades são possuidoras da forma como a 

população alvo se posiciona por referencia a determinado risco, os técnicos das mesmas 

têm a possibilidade de seleccionar a informação que, naquele contexto, consideram mais 

pertinente. Estes apercebem-se ainda, do tipo de linguagem mais adequada a utilizar 

quando comunicam e constitui uma oportunidade para corrigir eventuais percepções 

erradas sobre a temática que informam. Mais, afigura-se igualmente crucial, a 

incorporação das percepções de risco do indivíduo leigo na criação e implementação das 

medidas técnicas, uma vez que permite criar uma comunidade vigilante que tem 

integrado nas suas dinâmicas os riscos induzidos pela utilização da ponte. Como salienta 

Renn (2004, p.410), “qualquer tentativa para rejeitar a integração da percepção social do 

risco (…) confiando somente nas avaliações dos experts, provocará maus resultados”.  

 

Tabela nº. 13 – Consideração da percepção de risco do público por parte das entidades   

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Não 100 100,0 100,0 
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 Quanto à confiança do público (utilizador da ponte), nas entidades responsáveis 

pela segurança da infra-estrutura, relativamente à sua preparação para dar resposta a 

uma situação de crise verificamos (tabela nº. 14) que, 54% dos inquiridos não têm uma 

opinião formada acerca do assunto. Este facto deve-se provavelmente, tal como 

mencionamos anteriormente, a um deficit de transparência nos processos de tomadas de 

decisões com a correspondente exclusão das perspectivas e preocupações dos 

cidadãos, qual pode contribuir para a falta de confiança nas instituições administrativas 

e/ou politicas, encarregues da elaboração e aplicação das medidas e politicas de 

prevenção, mitigação e gestão do risco.  

 Dos restantes respondentes, 23% concordam e referem ter confiança nas 

respectivas entidades e nos seus mecanismos de gestão de risco, mesmo não os 

conhecendo. Segundo Yearley et al (2000), a confiança nos mecanismos e entidades de 

controlo e gestão de risco permite uma maior capacidade por parte da população de 

conviver com determinados factores de risco. Haverá uma relação de maior familiaridade 

e até de habituação aos mesmos. No entanto, para Giddens (1991), a confiança é algo 

indissociável da representação consciente e racional das situações de risco. A confiança 

só passa a existir propriamente, quando se tem consciência das circunstâncias do risco. 

Daí que Yearley et al (2000) salientem a importância de reforçar a cultura de prevenção 

entre ambas as partes (entidades responsáveis pela prevenção, mitigação e gestão do 

risco e a população), apoiada num sistema de comunicação assente na confiança mútua, 

percepções comuns acerca da importância da prevenção de riscos e na confiança da 

eficácia das medidas de prevenção.   

 Ao contrário, 15% discordam em terem confiança na actuação das entidades facto 

que se reflecte devido à falta de programas de informação e prevenção públicas.  

 

Tabela nº. 14 – Confiança na actuação das entidades responsáveis pela segurança da Ponte 25 de 
Abril 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Discordo 
completamente 

5 5,0 5,0 

Discordo 15 15,0 20,0 

Não tenho opinião 54 54,0 74,0 

Concordo 23 23,0 97,0 
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(Continuação da Tabela nº. 14) 
 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Concordo inteiramente 3 3,0 100,0 

Total 100 100,0  

 

 Para finalizar, foi solicitado aos inquiridos, a sua opinião, sobre as medidas de 

protecção civil que poderiam ser instituídas, afim de melhorar as condições de segurança 

na Ponte 25 de Abril. Verifica-se através da análise da tabela nº. 15, que 58% dos 

inquiridos simplesmente não têm opinião, facto que revela o grau de desconhecimento 

dos mesmos, em relação a estratégias de prevenção e gestão de risco de um modo 

geral. Tal como foi referido previamente, “é necessário conhecer para decidir”, ou seja os 

utentes que utilizam a infra-estrutura tem que ter enquadrado nas suas dinâmicas as 

medidas de gestão de risco, pois só assim, poderão contribuir para novas abordagens de 

prevenção e gestão dos riscos.  

 Dos restantes inquiridos, 15% referiram como medidas para melhorar a segurança 

a realização de “simulacros” e aquisição de informação relativa aos procedimentos de 

prevenção de situações de emergência, assim como o conhecimento do dos 

procedimentos de prevenção e segurança delineados no plano de emergência da Ponte 

25 de Abril. Os desconhecimentos destas acções preventivas determinantes são 

essenciais, uma vez que permitem evitar improvisos nos momentos de crise, qual pode 

significar a diferença decisiva para o desfecho bem sucedido de um evento. Mais Almeida 

et al (2003) salienta que a gestão de uma crise sem improvisos requer exercícios de 

treino de situações de emergência. Estes devem ser delineados, contemplando todos os 

intervenientes e executados em função dos cenários mais prováveis. Porém as entidades 

responsáveis pela segurança da Ponte 25 de Abril em nada têm contribuído para a 

realização destas acções de prevenção. Mas esta atitude passiva, conduz à incapacidade 

de testar a operacionalidade e eficácia da cadeia de notificação, a verificação do grau de 

eficácia na aplicação dos planos de emergência e a capacidade de coordenação e 

resposta dos diversos agentes (população incluída) e autoridades intervenientes. 

 Outras estratégias mencionadas pelos inquiridos, de forma a melhorar a 

segurança da Ponte 25 de Abril foram as inspecções periódicas realizadas à infra-

estrutura (5%) e a realização de mais acções de informação/formação das medidas de 

prevenção, os comportamentos mais adequados face a uma situação de emergência e a 

inclusão da população em todos esses processos (5%). A componente de detecção 
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através das inspecções periódicas é uma peça fulcral segundo Silva (1997). Quanto mais 

cedo é detectada uma irregularidade que ameace a estabilidade da infra-estrutura, maior 

é o tempo disponível para controlar aquela mesma e evitar uma situação de desastre. 

Mesmo quando a situação já se revela impossível de evitar, a detecção antecipada de 

irregularidades afigura-se igualmente importante, porque pode repercutir-se em mais 

tempo de aviso e evacuação da população em risco. Assim a revisão periódica e 

avaliação do estádio de conservação da Ponte 25 de Abril, podem constituir óptimas 

oportunidades para detectar eventuais desgastes e colmatar eventuais anomalias que 

possam configurar situações de riscos futuros. Ainda neste contexto, é de realçar que 1% 

dos inquiridos para além de considerarem as inspecções periódicas fundamentais em 

todo este processo anteriormente referido, consideram a divulgação dos seus resultados 

igualmente importante como medida de prevenção.     

 Relativamente aos comportamentos específicos de segurança, adoptados com 

vista à protecção e sobrevivência, estes terão sempre por base os recursos 

informativos/formativos de prevenção a que o indivíduo esteja sujeito. Como refere 

Almeida et al (2003), apenas com a aquisição de competências específicas no âmbito da 

prevenção e auto-protecção é que um indivíduo poderá adoptar o tipo de atitudes e 

comportamentos mais adequados face a desastres ou catástrofes que venham a ocorrer. 

Mais, segundo o mesmo autor, a consciencialização do risco através da informação e 

sensibilização da população constitui uma pré-condição para o envolvimento empenhado 

da mesma nos processos de prevenção pública. Ponto de vista, que temos vindo a 

defender.    

   

Tabela nº. 15 – Opinião dos utilizadores da Ponte 25 de Abril, sobre: medidas para melhorar a 
segurança na Ponte 

 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Realização de simulacros e mais 
informação dos procedimentos de 
prevenção de situações de 
emergência 

15 15,0 15,0 

Inspecções periódicas da infra-
estrutura 5 5,0 20,0 
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(Continuação da Tabela nº. 15) 
 
 Frequência Percentagem Percentagem Cumulativa 

Mais acções informativas, como a 
população deve agir face a uma 
situação de emergência 

1 1,0 21,0 

Mais informação e formação das 
medidas de prevenção e 
comportamentos mais adequados 
face a uma situação de emergência 
e uma maior participação da 
população (utilizadora da Ponte 25 
de Abril), em todos estes 
processos 

5 5,0 26,0 

Conhecimento dos procedimentos 
de prevenção e segurança 
delineados no Plano de 
emergência da Ponte 

15 15,0 41,0 

Mais simulacros, inspecções da 
infra-estrutura e a divulgação dos 
resultados ao público 

1 1,0 42,0 

Sem opinião 58 58,0 100,0 

Total 100 100,0  
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CONCLUSÕES   

 

 

No “terminus” desta dissertação continua a não ser fácil responder a muitas questões, no 

entanto após a análise das diversas variáveis envolvidas, perspectivamos sem dúvida, 

uma outra visão sobre esta problemática, o que nos permite pensar em respostas mais 

precisas. Com a intervenção cada vez maior do homem sobre a natureza e o 

desenvolvimento técnico e científico registado nos últimos anos, muitos são os riscos 

criados para a saúde e para a vida dos indivíduos e da colectividade. E assim vão 

ocorrendo situações que exigem atitudes e responsabilidades por parte de cada um e do 

conjunto da sociedade.  

Por outro lado, fica evidente que é necessário, cada vez mais, que a própria 

sociedade esteja consciente e antecipadamente preparada para as eventualidades de um 

evento catastrófico. Quanto melhor for esse entendimento, maiores serão as 

oportunidades de evitar os danos e prejuízos causados à vida e à saúde do homem e do 

próprio ambiente. Para tal é necessário por um lado, o estudo da percepção pública do 

risco num processo que vise o envolvimento das populações nos processos de gestão de 

situações de risco, e por outro, que neste mesmo processo de envolvimento as 

autoridades responsáveis pela protecção civil e afins, assegurem e facilitem as condições 

para a participação da população. Deste modo, afigura-se crucial investir em programas 

de informação e sensibilização públicas. No caso da Ponte 25 de Abril, informar a 

população que utiliza a infra-estrutura, sobre as características da mesma, sobre os 

possíveis cenários de risco na sua utilização, e especialmente sobre as condutas de 

comportamento a seguir em caso de uma situação de emergência é extremamente 

importante. Neste contexto, estamos certos que, a consciencialização do risco, uma 

informação e comunicação adequadas sobre os riscos, constitui uma pré-condição para o 

envolvimento empenhado da população (que utiliza a Ponte 25 de Abril) nos processos 

de concepção de estratégias de protecção civil. Envolvimento esse, visto como 

fundamental para a concretização da integração que temos vindo a defender neste 

trabalho.  

 A outra parte não menos importante de todo este processo, está nas mãos do 

pessoal responsável pela exploração e segurança da infra-estrutura. Estas entidades são 



                                        Da Percepção à Prevenção e Gestão do Risco. O caso da Ponte 25 de Abril. 

  

  99

responsáveis por garantir as condições permanentes de segurança da infra-estrutura e 

de prestar a primeira ajuda às vítimas. Porém, atitudes várias perante o planeamento pré-

catástrofe por parte das mesmas, poderão comprometer a eficácia da resposta em caso 

de emergência. Salientamos por exemplo, o perigo de posturas alicerçadas no 

pressuposto de que a existência de um plano de emergência é tudo o que há a fazer em 

termos pré-catástrofe ou ainda posturas evidenciadas em atitudes de resistência à 

mudança, sustentados por interesses políticos.  

 Não sendo o presente trabalho uma excepção, passamos a salientar algumas 

limitações, relevantes, que obrigaram a alterar a metodologia do estudo, que 

influenciaram a análise dos dados e a elaboração das conclusões. Por exemplo: ao 

investigarmos o “modus operandi” das diversas pessoas e entidades participantes numa 

situação de emergência envolvendo a Ponte 25 de Abril, no que diz respeito às acções 

operacionais, de vigilância, de manutenção da ordem pública, de socorro e de protecção 

civil, criou uma certa inquietude e insegurança nas mesmas. Recusando as entrevistas 

ou que a mesma fosse gravada, análise documental, questionando de um modo irónico 

se este trabalho se tratava de uma “investigação jornalística”. Ou ainda, o 

desconhecimento da existência de um Plano de Emergência especifico para a Ponte 25 

de Abril ou se tinham conhecimento da sua existência, o desconheciam na íntegra o seu 

conteúdo, o contexto em que se inseria, a interligação e articulação com as outras 

entidades e o conjunto de acções a realizarem de modo a limitar os efeitos da ocorrência. 

E por fim a inexistência em Portugal de literatura específica sobre a problemática e a falta 

de experiência dos Agentes de Protecção Civil a nível nacional envolvendo desastres 

com infra-estruturas desta natureza. 

 Em virtude de todas estas dificuldades fomos obrigados a redefinir o nosso estudo 

centrando-nos nos sujeitos utilizadores da infra-estrutura. Alterando deste modo o objecto 

do estudo e o método de recolha dos dados. 

Perante as afirmações anteriores, podemos afirmar que a segurança da Ponte 25 

de Abril, depende de todos os agentes, que de um modo ou de outro tornam possível o 

seu uso e utilização. Achamos pois necessário, uma mudança da conduta de todo o 

colectivo implicado na construção, exploração e utilização das pontes, e não temos 

qualquer dúvida que uma adequada política de formação e informação a todos os níveis 

pode constituir o motor dessa mudança. 

 Para finalizar, esperamos que este trabalho permita por um lado, uma maior 

sensibilização e disponibilidade por parte dos decisores responsáveis pela coordenação 

de acções de protecção civil, em integrar a população nas políticas de prevenção, 



                                        Da Percepção à Prevenção e Gestão do Risco. O caso da Ponte 25 de Abril. 

  

  100

mitigação e gestão do risco, ou seja, incrementar esforços no sentido de se criar uma 

população com uma participação mais activa nas estratégias delineadas para a 

prevenção, mitigação e gestão de desastres graves ou catástrofes, e por outro, melhorar 

o intercâmbio e a difusão de informações instrutivas de auto-protecção, cruciais para o 

fortalecimento e preparação da população no sentido de eliminar toda a improvisação 

ante uma situação imprevista.  

 Os resultados deste trabalho de investigação sugerem-nos a continuidade do 

mesmo numa perspectiva mais ampla, nomeadamente a nível da Comunidade Europeia 

de forma a desenvolver e consolidar políticas para uma melhor redução e prevenção do 

risco.    
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Cópia nº Distribuída a (nome / entidade) Data 

1 Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril  
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3 REFER – Área de Exploração – CTC Campolide  

4 INTF – Instituto Nacional do Transporte Ferroviário  

5 DGV – Direcção Geral de Viação  

6 IEP – Instituto das Estradas de Portugal  
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8 CP – Caminhos-de-ferro Portugueses, E.P  

9 FERTAGUS – Travessia do Tejo, Transportes, S.A  
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12 Serviço Nacional de Protecção Civil  
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15 Guarda Nacional Republicana – Brigada de Trânsito  
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PLANO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO DA  
PONTE 25 DE ABRIL  

 
1. ABREVIATURAS 
  

No presente Plano de Emergência são utilizadas as seguintes abreviaturas:  

 

CGE – Centro de Gestão de Emergências da Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril, 

localizado nas instalações da Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril ou em local 

alternativo determinado pelo DOE.  

 

COE – Coordenador das Operações de Emergência da Autoridade de Segurança da Ponte 25 de 

Abril.  

 

DOE – Director das Operações de Emergência da Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril  

 

EFTR – Entidades fiscalizadoras do tráfego rodoviário; denominação utilizada para designar a 

Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR — BT) e a Polícia de Segurança 

Pública (PSP).  

 

EPI – Equipamento de protecção individual.  

 

GNR BT – Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana.  

 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica.  

 

PC Gestiponte – Posto de Comando da Gestiponte, localizado na Praça da Portagem da Ponte 

25 de Abril.  

 

PC Refer – Posto de Comando da Refer, localizado em Campolide.  

 

Ponte – Ponte 25 de Abril. 
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SE – Serviços de Emergência (bombeiros, protecção civil, forças de segurança, INEM).  

 

SNPC – Serviço Nacional de Protecção Civil.  

Túnel – Túnel do Pragal.  

VAN – Viaduto de Acesso Norte à Ponte 25 de Abril.  

ZAM – Zonas de Agrupamento de Meios (a localizar, nomeadamente, no “Parque Norte”, a Norte 

da Ponte, e na zona do “garrafão”, a Sul da ponte).  
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2 – NIVEIS DE EMERGÊNCIA 
 

No presente Plano de Emergência assume os seguintes níveis de emergência: 

 

◦ Nível 1: Corresponde a uma situação de emergência cuja gestão é supervisionada pela 

Autoridade. Pode ter origem em qualquer dos tabuleiros ou de origem externa. 

 

◦ Nível 2: Corresponde a uma situação de emergência que pode ser gerida pela acção 

conjugada da Refere e da Gestiponte. Pode ter origem em qualquer dos tabuleiros. 

 

◦ Nível 3: Corresponde a uma situação de emergência que pode ser gerida pela entidade 

(Refere ou Gestiponte) responsável pelo modo de transporte onde a situação ocorreu. 

 

Assim, só emergências de nível 1 levarão à activação do PEI e da correspondente estrutura de 

resposta à emergência. 

 

As situações de emergência de nível 2 serão obrigatoriamente comunicadas pela Refer ou pela 

Gestiponte à AUTORIDADE, de modo a que esta tenha conhecimento da situação e da sua 

evolução. 

 

Ao receber a comunicação ou no decurso da resposta à emergência e consoante a evolução dos 

acontecimentos, a AUTORIDADE poderá tomar a decisão de declarar a existência de uma 

emergência de nível 1 e, consequentemente, activar o PEI. 

 

Se, pelo contrário, a AUTORIDADE decidir manter a classificação de emergência de nível 2, a 

Gestiponte e a Refer continuarão a assegurar, conjugadamente, a gestão da emergência, 

mantendo a AUTORIDADE ao corrente da evolução da emergência. 
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Uma situação de emergência que seja gerida pela Refer ou pela Gestiponte sem necessidade de 

intervenção da outra parte corresponde a uma emergência de nível 3, passando automaticamente 

para nível 2 assim que seja solicitada a intervenção da segunda parte. Assim que tal aconteça, a 

entidade (Gestiponte ou Refer) responsável pelo modo de transporte onde a situação ocorreu 

deverá informar a Autoridade. 

 

As situações de emergência de nível 2 e 3 serão objecto de registo e analise regular no âmbito 

das reuniões de coordenação. 

 

A autorização para o restabelecimento da operação normal na Ponte 25 de Abril será dada nos 

casos de emergências de nível 1, pela AUTORIDADE. Nas emergências de nível 2 e 3 a 

Gestiponte ou a Refer, consoante o modo de transporte afectado, assumirão a responsabilidade 

de restabelecer a operação normal. 
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3 – AVISO E ALERTA  
 
3.1 - Princípios gerais 
 

O aviso e alerta ao CNOS na sequência de acidentes tipificados de nível 1 ocorridos na Ponte e 

VAN será feito: 

 

◦ Pelo PC Refer, no caso de acidentes ocorridos ou detectados no tabuleiro ferroviário; 

 

◦ Pelo PC Gestiponte, no caso de acidentes ocorridos ou detectados no tabuleiro 

rodoviário; 

 

◦ Pelo PC da Refer ou PC Gestiponte, sob instruções da Autoridade, no caso de situações 

que tenham sido detectadas por esta. 

 

O aviso e alerta serão sempre feitos para a Sala de Operações do CNOS, recorrendo a linhas 

telefónicas directas entre o Posto de Comando da Refer de Campolide, o Posto de Comando da 

Gestiponte e aquela Central, em circuito fechado. 

 

Exceptuam-se as situações de condicionamento do tráfego rodoviário provocadas pela grande 

intensidade de trânsito na Ponte, para as quais a Gestiponte articulará directamente com as 

EFTR. 

 

O CNOS encarregar-se-á subsequentemente de fazer a comunicação às “Centrais de Despacho” 

dos diferentes “Serviços de Emergência”, de acordo com a informação recebida quanto ao 

acidente e com os seus procedimentos internos a estabelecer previamente para cada tipo de 

acidente. 

 

Assume-se que as “Centrais de Despacho” a serem activadas pelo CNOS serão consoante as 

situações: 
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◦ Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa (RSBL); 

 

◦ Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM): Centro de Orientação de Doentes Urgentes 

(CODU); 

 

◦ Policia de Segurança Publica (PSP); 

 

◦ Guarda Nacional Republicana (GNR); 

 

◦ Capitania do Porto de Lisboa; 

 

◦ Administração do Porto de Lisboa. 

 

 

3.2 – Procedimentos Comuns de Aviso e Alerta 
 

 

O elemento (da Refer, Gestiponte) que fizer o Aviso e Alerta para o CNOS, deverá referir: 

 

◦ Tipo de acidente (ver ponto seguinte); utilizar para o efeito a informação disponível de 

imediato, sem prejuízo de actualização, confirmação, complemento ou fornecimento de 

detalhes adicionais posteriormente, assim que novos dados estejam disponíveis. Um 

determinado acidente pode acumular mais do que um dos itens adiante alistados; 

 

◦ A localização da ocorrência, tão precisa quanto possível (recorrer ao diagrama). 

 

No caso de não ser a Gestiponte a fazer o Aviso e Alerta, deve ser solicitada a esta entidade 

informação sobre o estado do tráfego rodoviário nos acessos ao local. 
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3.3 – Tipificação de Acidentes e Incidentes para efeitos de Aviso e Alerta 
 
Apresenta-se seguidamente uma tipificação dos acidentes e incidentes que deverá ser utilizada 

para efeitos do Aviso e Alerta ao CNOS, no cão de emergência de Nível 1, imediatamente após a 

sua detecção. 

 
Para além da comunicação imediata do tipo de acidente e incidente em causa deverá 
proceder-se à transmissão de detalhes adicionais ao CNOS assim que disponíveis. 
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1 - ACIDENTES E INCIDENTES OCORRIDOS OU DETECTADOS NO TABULEIRO 
FERROVIÁRIO 
 

1.1 - Descarrilamento de comboio; 

 

1.2 - Colisão de comboios; 

 

1.3 - Incêndio de comboio 

 

a) Na Ponte ou no VAN; 

 

b) No Túnel do Pragal; 

 

1.4 - Electrificação a estrutura da Ponte; 

 

1.5 - Transbordo de passageiros; 

 

1.6 - Queda de veículo para a linha junto ao encontro Norte do VAN; 

 

1.7 - Colapso ou dano estrutural do Túnel; 

 

1.8 - Queda ou risco de queda (de objectos ou pessoas) para o rio ou zona de Alcântara; 

 

1.9 - Pessoa colhida por um comboio; 

 

1.10 - Maquinista incapacitado (comboio imobilizado na Ponte, VAN ou no Túnel); 

 

1.11 - Distúrbios no comboio (comboio imobilizado na Ponte, VAN ou no Túnel). 
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2 - ACIDENTES E INCIDENTES OCORRIDOS OU DETECTADOS NO TABULEIRO 
RODOVIÁRIO 
 

 

2.1 - Acidente rodoviário; 

 

2.2 - Acidente rodoviário envolvendo veículos transportando substâncias perigosas:  

 

a) Radioactivas; 

 

b) Explosivas; 

 

c) Inflamáveis; 

 

d) Tóxica ou irritante;  

 

e) Corrosiva. 

 

2.3 - Acidente rodoviário com incêndio; 

 

2.4 - Acidente rodoviário com explosão; 

 

2.5 - Acidente rodoviário com derrame de matéria perigosa; 

 

2.6 - Acidente rodoviário com derrame de material inerte de grandes proporções; 

 

2.7 - Acidente rodoviário com perda de carga que tenha provocado danos ou esteja a obstruir o 

tráfego; 

 

2.8 - Acidente rodoviário com queda ou risco de queda para o rio ou zona de Alcântara. 
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3 - SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA DE ORIGEM EXTERNA 
 

 

3.1 -Suicídio (consumado ou tentativa), com interferência no tráfego rodo ou ferroviário; 

 

3.2 - Presença de pessoal não autorizado (intrusos) ou actos de vandalismo; 

 

3.3 - Ameaça de bomba ou acto terrorista; 

 

3.4 - Colapso ou dano estrutural da Ponte, do VAN ou do Túnel; 

 

3.5 - Incêndio em edifício sob o VAN; 

 

3.6 - Deslizamento de terras; 

 

3.7 - Choque de aeronave com a Ponte ou com o VAN; 

 

3.8 - Choque de navio com pilar da ponte; 

 

3.9 – Sismo; 

 

3.10 - Condições meteorológicas adversas excepcionais (vento); 

 

3.11 - Bloqueios do tráfego ou outras situações anómalas. 
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4 -FUNÇÕES E MISSÕES 
  

Neste capítulo apresentam-se as funções e missões dos diferentes elementos contemplados no 

organigrama de gestão de emergências da Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril, que se 

apresenta no Anexo 1. 

  

As funções e missões apresentadas correspondem à situação mais abrangente, isto é nível 1, 

podendo ser aligeiradas em função das especificidades das emergências em causa. 

 
4.1 - Director da Autoridade 
 

1 - Dirige-se para o Posto de Comando Refer ou Gestiponte, onde estabelece o Centro de 

Gestação de Emergência (CGE); 

 

2 - É informado sobre o processo de Aviso e Alerta; 

 

3 – Faz respeitar a estrutura prevista no “Organigrama de Gestão de Emergências da Autoridade 

de Segurança da Ponte 25 de Abril”; 

 

4 - Contacta os Gestores de Acidente da Refer e da Gestiponte para tomar conhecimento dos 

acontecimentos e dos meios já no terreno ou a caminho; 

 

5- Dá instruções ao Responsável pelas Relações Públicas da Autoridade, de modo a: 

 

a) Gerir todas as relações com o exterior; 

 

b) Emitir todos os comunicados; 

 

c) Receber as entidades oficiais e os órgãos de comunicação social; 
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6 - Activa, quando necessário, planos de contingência para transportes alternativos; 

 

7 - Define os objectivos e as prioridades estratégicas, tanto sobre o sinistro como sobre as 

instalações ameaçadas mesmo que sejam instalações vizinhas; 

 

8 - Assegura-se da: 

 

◦ Continuidade das operações em curso; 

 

◦ Protecção das instalações vizinhas. 

 

9 - Declara o final da situação de emergência e que pode ser restabelecida a operação normal; 

 

10 - Determina uma data para a realização de uma reunião de análise do acidente e eventuais 

acções correctivas a implementar, nomeadamente ao nível de procedimentos. 

 

4.2 - Director Adjunto da Autoridade 
 

1 - Dirige-se para o CGE, para junto do Director de Autoridade. Na eventualidade do Director de 

Autoridade não estar contactável ou disponível, acumula as suas funções; 

 

2 - Apoiar ao Director de Autoridade no exercício das suas funções, nomeadamente no que se 

prende com os contactos com outras entidades; 

 

3 - Com o apoio do CNOS realiza o registo de todas as actividades que decorrem no local do 

acidente, contemplando os seguintes tópicos: chegada e partida dos responsáveis de cada 

entidade, incluindo Serviços de Emergência, pessoal da Autoridade, Refer, Operadores 

Ferroviários, Gestiponte e outro pessoal no terreno; 
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a) Hora de remoção do local dos passageiros/utentes ilesos; 

 

b) Hora de desencarceramento de passageiros eventualmente retidos no comboio/veículo 

(s) acidentado (s); 

 

c) Destino dos passageiros ilesos; 

 

d) Hora de chegada e partida de meios de assistência ferroviários e rodoviários e detalhes 

da sua constituição; 

 

e) Principais comunicações entre as diferentes partes no terreno e entre o terreno e o 

Posto de Comando Refer ou Gestiponte e, em particular, detalhes dos pedidos efectuados 

e das respectivas respostas; 

 

f) As etapas principais do processo de recuperação do (s) comboio (s) / viatura (s) 

envolvido (s) e da sua remoção do local; 

 

g) As etapas principais do processo de reparação da infra-estrutura; 

 

h) A hora a que a infra-estrutura foi reaberta ao tráfego (ferroviário e rodoviário) e detalhes 

de eventuais restrições (por exemplo de velocidade) impostas; 

 

4 - Assegurar que são recolhidas, registadas e preservadas todas as informações relativas ao 

sinistro, nomeadamente: 

 

 a) - Anotações, documentos diversos e diagramas; 

 b) - Eventuais gravações das comunicações; 

 c) - Fotografias, cassetes áudio e vídeo, durante e após o acidente; 

 d) - Telex e telecópias; 

 e) - Duplicado das mensagens enviadas para o interior ou para o exterior; 

f) - Relatórios emitidos pelos diversos intervenientes. 
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5 - Elabora o relatório final de síntese do acidente. 

 

4.3 - Responsável pelas Relações Públicas da Autoridade 
 
1 - Mantém-se em contacto directo com o Director de Autoridade; 

 

2 - Verificar quem já foi informado e por quem: 

 

 - Entidades oficiais; 

 - Entidades não oficiais; 

 - População; 

- Órgãos de comunicação social. 

 

3 - Preparar os comunicados para o exterior, em ligação com o Director de Autoridade, 

nomeadamente para: 

 - As entidades Oficiais; 

 - Os órgãos de comunicação social; 

 - As populações, através da comunicação social. 

 

4 – Propor para aprovação pelo Director de Autoridade todos os comunicados destinados ao 

exterior; 

 

5 – Difundir os comunicados e mensagens para os destinatários, articulando com os responsáveis 

pelas Relações Públicas das restantes entidades envolvidas; 

 

6 - Procurar em permanência as informações relativas: 

 - À evolução do sinistro; 

 - Ao balanço do sinistro. 

 

7 – Informar o Director de Autoridade dos pedidos de informação e reuniões, provenientes de 

entidades externas ou dos órgãos de comunicação social; 
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8 - Programar a reunião do Director de Autoridade com as entidades oficiais e os órgãos de 

comunicação social (separadamente);  

 

9 – Preparar as salas de reunião e proceder ao acolhimento das entidades oficiais e órgãos de 

comunicação social. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
 

 ◦ Nunca receber as entidades Oficiais e os órgãos de comunicação social no mesmo local 

que as outras pessoas do exterior; 

 

 ◦ Verificar que foi emitido a divulgação ao público de fim da emergência. 

 

4.4 - Painel de Consultores 
 

1 - Segue as instruções do Director de Autoridade sobre o local para onde se deve dirigir. 

 

2 – Informar-se sobre os seguintes pontos, procedendo às observações necessárias: 

 

 a) A natureza do acidente; 

 b) Localização exacta do acidente; 

 c) Consequências imediatas do acidente; 

 d) Hora de inicio do acidente; 

e) Meios já presentes no terreno; 

 f) Meios já mobilizados; 

 g) Plano de acção em curso. 

 

3 - Definir possíveis cenários de evolução do acidente; 

 

4 – Se no local, apresentar-se ao CNOS e articular com este relativamente à sua actuação no 

local; 
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5 - Identificar, tão cedo quanto possível, riscos para as pessoas envolvidas na resposta ao 

acidente e para instalações adjacente; 

 

6 - Propor plano de acção de medidas e meios de minimização e/ou prevenção e de contenção e 

reparação de danos; 

 

7 - Identificar necessidades de meios complementares; 

 

8 - Acompanhar a evolução da resposta ao acidente, avaliando a adequação do plano de acção 

adoptado e dos meios envolvidos; 

 

9 - Informar o Director de Autoridade das recomendações por si produzidas; 

 

10 - Apoiar o Director de Autoridade na declaração do final de emergência, procedendo às 

inspecções necessárias para verificar a existência de condições de segurança encontram-se 

asseguradas para restabelecimento da operação normal. 

 

4.5 - Gestores de Acidente Refer e Gestiponte 
 

1 - Deslocar-se imediatamente para a zona sinistrada (ou ficam numa zona onde controlem a 

situação e destacam pessoal para o local); 

 

2 - No caso do Gestor de Acidente da Gestiponte, informar o Centro Coordenador de Informação 

de Trânsito (CCIT) da ocorrência e das implicações dai decorrentes ao nível do trânsito rodoviário; 

 

3 - Obter informação relevante sobre: 

 

 a) O tipo de acidente; 

 b) O estado e situação das vitimas; 

 c) O estado das infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias; 

 d) O ponto de situação da resposta ao acidente; 
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e) As operações em curso; 

 f) Os prováveis cenários de evolução do acidente. 

 

4 - Assegurar a resposta ao acidente e a articulação entre as diferentes entidades, enquanto a 

estrutura de emergência da Autoridade não se encontra completamente estabelecida; 

 

5 - Propor, ao CNOS, um plano de acção baseado sobre os meios disponíveis; 

 

6 - Implementar o plano de acção mantendo o seu registo; 

 

7 - Fazer executar as missões pedidas pelo CNOS; 

 

8 - Fazer levantamento dos meios complementares necessários, articulando com o CNOS a 

metodologia para a sua disponibilização e mobilização; 

 

9 - Coordenar as respectivas equipas de intervenção; 

 

10 – Garantir a manutenção do material de protecção e a gestão do pessoal de intervenção das 

respectivas entidades, zelando pela sua segurança na resposta ao acidente, com a utilização do 

Equipamento de Protecção Individual (EPI) adequado face aos riscos em presença; 

 

11 - Comparar, em permanência as estratégias de intervenção com: 

 a) - O estado real do acidente; 

 b) - O estado dos meios em acção; 

 c) - O estado dos meios complementares solicitados. 

 

12 - Adaptar-se à evolução do sinistro; 

 

13 - Manter permanentemente informado o CNOS das acções em curso; 

 

14 - Implementar as disposições constantes dos Planos de Emergência internos das respectivas 

entidades; 
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15 - Elaborar relatórios sobre a ocorrência e remetê-los à Autoridade. 

 
4.6 - Centro Nacional de Operações de Socorro – CNOS 
 

Nota: Funciona como Coordenador das Operações de Emergência, fazendo deslocar para o local 

os meios humanos e materiais necessários. 

 

1 - Obter informação relevante sobre: 

 

 a) - O tipo de acidente; 

 b) - O estado e situação das vítimas; 

 c) - O ponto da situação da resposta ao acidente; 

 d) - As operações em curso; 

 e) - Os prováveis cenários de evolução do acidente. 

 

2 - Assegurar a resposta ao acidente e a articulação, por um lado, entre as diferentes entidades no 

terreno e, por outro lado, com o Director de Autoridade; 

 

3 - Realizar o inventário dos meios que, em função da natureza do sinistro e das tarefas a 

executar, podem vir a ser necessários, tendo em atenção a sua quantidade, qualidade, 

adaptabilidade, disponibilidade e acessibilidade; 

 

4 - Nomeia, de entre os elementos das diferentes entidades presentes no local os Responsáveis 

pelas Zonas de Agrupamento de meios; 

 

5 - Discutir com os elementos mais graduados dos serviços de emergência no local e com 

gestores de acidente da Refer e Gestiponte um plano de acção a ser validado pelo Director de 

Autoridade; 

 

6 - Fazer implementar o plano de acção adoptado, mantendo o seu registo e assegurando a sua 

permanente actualização; 
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7 - Estabelecer os contactos com as entidades externas necessárias para obtenção de meios 

complementares necessários; 

 

8 - Coordenar a gestão logística dois meio, através: 

 

 a) - Das informações provenientes das ZAM; 

 

 b) - Do seguimento dos meios (posicionamento, horário e estado); 

 

 c) - Da situação geral dos meios (carburante, aspecto sanitário do pessoal); 

 

 d) - Da previsão das necessidades em função dos consumos verificados, numero de 

meios envolvidos e duração previsível da intervenção; 

 

 e) - Da previsão da necessidade de bebidas e refeições para fornecer ao pessoal 

envolvido nas operações. 

 

9 - Fazer executar as missões pedidas pelo Director de Autoridade. 

 

10 - Zelar pela segurança do pessoal envolvido na resposta ao acidente, dando instruções e 

atribuindo responsabilidades aos responsáveis das diferentes entidades; 

 

11 - Compara em permanência, as estratégia de intervenção com: 

 

 a) - O estado real do acidente; 

 

 b) - O estado dos meios em acção; 

 

 c) - O estado dos meios complementares solicitados. 

 

12 - Manter permanentemente informado o Director de Autoridade das acções em curso; 
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13 - Informar o Director de Autoridade de que se encontram reunidas as condições para ser 

declarado o final da situação de emergência; 

 

14 - Elaborar o seu relatório sobre a ocorrência e remete-lo à Autoridade. 

 
4.7 - Responsáveis pelas Zonas de Agrupamento de Meios 
 

1 - Sinalizar de maneira bem visível a Zona de Agrupamento de Meios e os seus acessos; 

 

2 - Verificar que o acesso à Zona de Agrupamento de Meios está convenientemente assinalado 

bem como os percursos de acesso à zona sinistrada; 

 

3 - Pedir a colaboração das Entidades Fiscalizadoras do Tráfego rodoviário (EFTR), para facilitar o 

acesso dos meios de apoio e de socorro para a Zona de Agrupamento de Meios; 

 

4 - Acolher os meios de socorros exteriores; 

 

5 - Controlar o envio dos veículos e maquinas para a zona de operação através das seguintes 

acções: 

 

 a) - Registar a hora de chegada à Zona de Agrupamento de Meios, dos meios exteriores e 

registam as suas características; 

 

 b) - Informar o CNOS, quanto à chegada dos meios exteriores e quanto à sua 

disponibilidade na Zona de Agrupamento de Meios; 

 

 c) - Indicar aos meios de apoio e de socorro exterior, os percursos preferenciais, de 

acesso à zona sinistrada; 

 

 d) - Enviar para o local do sinistro apenas os meios solicitados pelo CNOS, e só quando 

recebem instruções para tal. 
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5 - DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE OCORRENCIA 
DE EMERGÊNCIAS. 
 

Os parágrafos seguintes descrevem alguns aspectos gerais que serão observados durante as 

operações de resgate e recuperação e que complementam os procedimentos que são aplicados a 

aspectos específicos da resposta a emergências no local. 

 

Como regra geral, todas as disposições descritas aplicam-se a emergências de nível 1. Para 

emergências de nível 2 e 3 estas disposições serão tidas a título indicativo, atendendo à menor 

complexidade da resposta a emergências destes níveis. 

 

5.1 - Divisão do Local em Áreas Funcionais 
 

Neste ponto indica-se a forma como a zona de um acidente pode ser dividida num numero de 

áreas especificas, cada uma das quais se distinguindo pela natureza da actividade que nela se 

desenvolve e pela entidade por ela responsável. Reconhece-se que, na prática, pode ser difícil 

definir as diferentes áreas funciona da forma aqui descrita a qual deve, assim, ser considerada 

como fornecendo uma indicação dos requisitos funcionais de uma operação de resgate e 

recuperação e adaptada a cada situação específica. 

 

Deverá, assim, prever-se durante qualquer cenário de acidente: 

 

 a) - Um ponto principal de acesso (controlo de acessos); 

 

 b) - Zonas onde o CNOS, os Responsáveis pelos Serviços de Emergência, os Gestores 

de Acidente Refer e Gestiponte (e dos Operadores Ferroviários se envolvidos) basearão a 

sua actividade no terreno (pontos de controlo do acidente); 

 

c) - Uma zona de descanso do pessoal envolvido na resposta ao acidente; 

 

 d) - Zonas de arrecadação de material para as diferentes entidades presentes; 
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 e) - Uma zona segura para guarda de valores das eventuais vítimas do acidente; 

 

 f) - Uma zona de espera para passageiros aguardando evacuação; 

 

 g) - Uma zona de despacho de autocarros (evacuação de passageiros); 

 

 h) - Uma zona de despacho de ambulâncias; 

 

 i) - Uma zona para tratamento de emergências; 

 

 j) - Uma morgue temporária. 

 

Para além destas áreas funcionais, haverá que considerar a existência de “ Zona de 

Agrupamentos de Meios” (ou zonas de concentração e reservas), a localizar-se uma no parque 

norte e a outra na praça da Portagem, sem prejuízo da definição de outras mais afastadas da 

Ponte. 

 

5.2 - Princípios Gerais de Comunicação no Terreno 
 

Numa grande e complexa operação de resgate e recuperação será imperativa a estruturação das 

linhas de comunicação de forma a assegurar que as decisões são tomadas ao nível apropriado e 

que é mantida uma visão estratégica e global das operações. 

 

Foram definidos dois níveis de comunicação no terreno: um nível estratégico e um 

operacional. 

Ao nível estratégico as principais linhas de comunicação serão entre o CNOS e o Director 

de Autoridade. 

 

Ao nível operacional, as principais linhas de comunicação serão entre: 

 

a) O Director de Autoridade e Adjunto de Autoridade; 
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b) - O Director de Autoridade e o Responsável pelas Relações Públicas; 

 

c) - O Director de Autoridade e o Painel de Consultores; 

 

d) - O CNOS e os responsáveis de cada entidade presente no cenário do acidente; 

 

e) - Os responsáveis pelos Serviços de Emergência e o respectivo pessoal envolvido em 

acções de busca, salvamento e manutenção da ordem; 

 

f) - O gestor de acidente da Refer, e as equipas de intervenção ferroviária (incluindo nesta 

designação também a organização dos Operadores Ferroviários, se envolvidos no 

acidente e na resposta); 

 

g) - O gestor de acidente da Gestiponte e as equipas de intervenção rodoviárias. 

 

5.3 - Meios de Comunicação no Local 
 

As comunicações rádio serão essenciais para a eficaz coordenação, no terreno, da operação de 

resgate e recuperação. 

 

Cada uma das entidades envolvidas assegurará o equipamento rádio que permita a comunicação 

entre os elementos da sua estrutura envolvidos na resposta. 

 

Os telemóveis deverão ser considerados como meio secundário de comunicação, sendo que o 

Adjunto de Autoridade, no âmbito do apoio ao Director de Autoridade nos contactos com outras 

entidades, zelará pela criação de uma lista dos números dos telemóveis de pessoal-chave no 

terreno. 
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5.4 - Controlo de movimento de pessoal para, e no local do acidente 
 
De forma assegurar que o resgate de passageiros/vitimas e/ou a reparação dos danos originados 

pelo acidente podem ser efectuados com máxima eficiência, será necessário restringir o acesso à 

zona de emergência, em geral, e ao local especifico onde o resgate/reparação está a decorrer, em 

particular. 

 

Para o efeito, as forças policiais serão responsáveis pela montagem de um cordão de segurança à 

volta do sítio e pela restrição e acessos àquele local de elementos que não tenham relação 

efectiva para estarem no local. Para ter acesso ao local, o individuo terá que: 

 

 - Demonstrar, através de um meio de identificação que pertence a uma das entidades 

envolvidas na operação de resgate e recuperação ou; 

 

 - Nomear alguém que esteja no local e que assuma a responsabilidade pelo seu ingresso. 

Neste caso, este elemento necessitará de se deslocar ao ponto de controlo para 

acompanhar o indivíduo recém-chegado na sua entrada. 

 

5.5 - Relacionamento com os Meios de Comunicação Social 
 

A Autoridade será responsável por assegurar que os requisitos dos meios de comunicação social 

relativamente à operação de resgate e recuperação são, na medida do possível, satisfeitos. 

  

Para o efeito, será reservada um espaço na área do acidente para elementos credenciados dos 

meios de comunicação social e a Autoridade disponibilizará um elemento de Relações públicas 

para auxiliar os órgãos de comunicação social no seu trabalho. 

 

O Responsável pelas Relações Públicas da Autoridade será o único ponto de contacto com os 

órgãos de comunicação social em relação à actividade no local do acidente e aos detalhes do 

acidente, ficando que à excepção dele, do CNOS e do Director de Autoridade mais ninguém 

deverá falar com os órgãos de comunicação social. 
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O elemento de Relações Públicas da Autoridade, para além de se articular com os seus 

congéneres da Refer e da Gestiponte, terá acesso directo ao Director de Autoridade e ao CNOS e, 

como tal, terá possibilidades de se manter devidamente ao corrente da situação. 

 

O elemento de Relações Públicas será responsável por apoiar os órgãos de comunicação social 

no seu acesso ao local onde se processe a operação de resgate, se tal for considerado apropriado 

e sempre com a expressa autorização do elemento que esteja a coordenar as operações de 

emergência e tendo em atenção a conveniência de condicionar o acesso dos órgãos de 

comunicação social a determinadas áreas. 

 

5.6 - Identificação de Pessoal no Local 
 

A fácil identificação do pessoal (em termos das funções que desempenha e da organização a que 

pertence) será da maior importância para a boa condução das operações no local. Nesse sentido, 

serão adoptadas as seguintes convenções relativas à designação de indivíduos/grupos 

específicos no terreno: 

 

 - O Director de Autoridade e o Adjunto do Director de Autoridade, se se deslocam ao local, 

utilizaram um casaco ou um colete de alta visibilidade, com as palavras “Autoridade de 

Segurança”, respectivamente, inscritas numa banda reflectora (classe 3) nas costas; 

 

 - O Elemento de Relações Públicas da Autoridade utilizará um casaco ou colete de alta 

visibilidade, com as palavras “Relações Públicas” inscritas num painel reflector nas costas. 

 

 - Os Gestores de acidente da Refer, Gestiponte e se presente, do Operador Ferroviário 

deverão ser também claramente identificados no local. 

 

 - Todo o restante pessoal será especificamente identificado através de inscrições na sua 

indumentária de acordo com as normas internas de cada entidade e envergará vestuário 

de alta visibilidade (classe 3), para alem do equipamento de protecção individual 

preconizado em cada caso. 
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6 - PROCEDIMENTOS DE ACTUAÇÃO EM COMUM 
  

Apresentam-se seguidamente os procedimentos de actuação comum a adoptar nas situações de 

emergência em que se identificam os requisitos de articulação entre a Refer e a Gestiponte para a 

gestão dessas emergências, bem como de comunicação à Autoridade. 

 

Os procedimentos apresentados incidem sobre um conjunto de situações – tipo, identificadas na 

análise de risco efectuada e são apresentados de forma a cobrir a generalidade das actuações 

para a gestão dessas situações, devendo ser tomados como passíveis a cada situação específica. 

 

 Os procedimentos incluídos no presente Plano de Emergência são: 

 

 1) - Evacuação urgente de comboio; 

 

 2) - Incêndio no tabuleiro rodoviário da Ponte ou VAN; 

 

 3) - Incêndio no tabuleiro ferroviário (Ponte, VAN ou Túnel); 

 

 4) - Queda de objectos ou derrame de substâncias desde o tabuleiro rodoviário; 

 

5) - Transbordo de passageiros; 

 

6) - Electrificação da estrutura da Ponte; 

 

7) - Ameaça de rebentamento de engenho explosivo; 

 

8) - Violação de acessos e perturbação da ordem; 

 

9) - Imobilização de duração limitada de comboio na Ponte, VAN ou Túnel; 
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10) - Condicionamento de curta duração do tráfego rodoviário para assistência ao 

tabuleiro ferroviário. 

 

Em qualquer situação de emergência que não esteja especificamente contemplada nos 

procedimentos acima mencionados (por exemplo danificação ou colapso de elementos estruturais, 

acidentes com origem externa tais como sismo, choque de um navio com um pilar da ponte, 

choque de aeronave, incêndio sobre a área sobrepassada) os procedimentos gerais a adoptar 

incluirão: 

 

 - Aviso e alerta aos serviços de emergência; 

 

 - Accionamento da estrutura de gestão de emergências da Autoridade; 

 

 - A Gestiponte e a Refer, no âmbito das suas competências, disponibilizam os meios e 

executam as acções solicitadas pela Autoridade e pelos serviços de emergência; 

 

 - Uma vez concluídas as eventuais operações de resgate e salvamento e os trabalhos de 

reparação da infra-estrutura, será realizada uma inspecção conjunta, na sequencia da 

qual e na presença de condições que o permitam, a Autoridade autorizará o 

restabelecimento da circulação. 

 

A fim de facilitar o entendimento comum da localização de ocorrências apresenta-se no Anexo 2 

um Alçado Geral da Ponte e VAN, onde se encontra representada a localização das escadas de 

evacuação e a correspondência entre a localização dessas escadas e dos pilares da Ponte e a 

quilometragem da infra-estrutura ferroviária. 
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PROCEDIMENTO Nº 1 

EVACUAÇÃO URGENTE DE COMBOIO 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

1 Ao receber a comunicação do maquinista do acidente e se, em 

resultado desse acidente (ex. incêndio), se verificar risco para a 

integridade física dos passageiros a bordo do comboio acidentado 

e, como tal, se verificar a necessidade de evacuar o comboio de 

imediato, o PC decide, em conjunto com o maquinista, se a 

evacuação se fará para o tabuleiro rodoviário, para o VAN ou para 

terra firme, de acordo com os seguintes critérios:  

• Se o comboio se encontrar imobilizado no viaduto ou na ponte 

mas próximo do encontro do viaduto, a evacuação deverá ser feita 

em direcção ao Alvito 

 

• Se o comboio se encontrar no túnel a evacuação deverá ser feita 

em direcção ao Pragal, a não ser que se encontre perto do encontro 

da Ponte, caso em que se poderá fazer para terra firme, através da 

ligação do tabuleiro ferroviário ao “acesso da JAE” (aplicável após a 

construção desta ligação) 

 

• Como última opção e na impraticabilidade das alternativas 

anteriores deverá ser adoptada a evacuação para o tabuleiro  

rodoviário da Ponte. 

 

2 O PC Refer faz parar todas as composições em direcção ao local do 

acidente e faz o Aviso e Alerta aos Serviços de Emergência 

 

3 O PC Refer informa a Autoridade do acidente e de que se vai  

processar uma evacuação de emergência 

 

4 A Autoridade declara ou confirma o nível da emergência e mobiliza 

o seu pessoal 
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PROCEDIMENTO Nº 1 

EVACUAÇÃO URGENTE DE COMBOIO 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

5 Se a evacuação não se fizer para o tabuleiro rodoviário ir 
directamente para o passo 8  
Se a evacuação se fizer para o tabuleiro rodoviário: 
O PC Refer informa imediatamente o PC Gestiponte de que se vai 

fazer a evacuação dos passageiros de um comboio, indicando 

localização do comboio imobilizado, via em que se encontra e 

número aproximado de passageiros.  

Acorda com a Gestiponte a escada de acesso a utilizar (em 

principio deverá ser utilizada uma única escada; a utilização de uma 

segunda escada só deverá ser considerada quando se verificar a 

presença de elementos de apoio que o permitam fazer em 

segurança) e o local para onde os passageiros serão encaminhados 

uma vez no tabuleiro rodoviário.  

 

6 O PC Gestiponte, em articulação com as EFTR, procede ao 

encerramento do tráfego automóvel e à deslocação de pessoal para 

enquadramento dos passageiros no tabuleiro rodoviário 

 

 

 

 

7 O PC Refer instrui a tripulação do comboio em face do acordado 

com o PC Gestiponte 

Continua no passo 10 

7 

8 Se a evacuação não se fizer para o tabuleiro rodoviário: 
O PC Reter informa a Gestiponte de que está a ocorrer uma 

evacuação 

8 

9 Gestiponte retorça vigilância quanto a acessos ao tabuleiro 

rodoviário e satisfaz eventuais solicitações da Refer quanto a 

condicionamento do tráfego rodoviário para assistência ao tabuleiro 

ferroviário (procedimento 10) 

Ver proc. 

10 

10 O PC Refer comunica ao Permanente da Produção do Operador 

aquilo que se encontra previsto para a evacuação 
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PROCEDIMENTO Nº 1 

EVACUAÇÃO URGENTE DE COMBOIO 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

11 O Permanente da Produção do Operador trata da mobilização da 

sua estrutura e do envio para o local de pessoal e meios 

(autocarros) para acolherem os passageiros evacuados, articulando 

com a Gestiponte e EFTR os caminhos de acesso a utilizar 

 

12 O P0 Refer informa e mantém actualizada a informação aos 

Serviços de Emergência, à Autoridade e ao Gestor de Acidente da 

Refer 

 

13 A tripulação tentará averiguar da existência no comboio de algum 

agente adicional do Operador ou de elementos das forças de 

segurança que possam auxiliar na evacuação. A verificar-se a sua 

presença deverão colocar-se às ordens do maquinista, o qual lhes 

atribuirá responsabilidades nas acções subsequentes. 

 

14 A tripulação do comboio inicia a evacuação do comboio, 

comunicando previamente aos passageiros o caminho e o 

comportamento que estes deverão adoptar ao abandonarem o 

comboio, nomeadamente: 

• Direcção para que os passageiros se devem dirigir 

• Os passageiros devem deslocar-se pelo passadiço, não 

atravessando as linhas para o passadiço do outro lado 

• Os passageiros devem manter a calma na sua deslocação e 

desimpedir o caminho o mais rapidamente possível sem atropelos 

 

15 Um dos elementos da tripulação deverá ir a abrir a coluna, 

indicando o caminho aos passageiros; assim que chegue ao local 

de destino ou assim que se encontre com elementos da Autoridade, 

da Gestiponte, da GNR BT, dos Serviços de Emergência ou doutro 

pessoal de apoio que possa enquadrar os passageiros evacuados 

deverá voltar para junto do comboio o mais rapidamente possível. 

O outro elemento da tripulação deve ficar junto do comboio, 

assegurando que nenhuns passageiros se dirigem em direcção 

errada e mantendo-se atento a eventuais comunicações do PC 

Refer através do rádio solo-comboio. 

15 
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PROCEDIMENTO Nº 1 

EVACUAÇÃO URGENTE DE COMBOIO 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

 Na indisponibilidade (em resultado de ferimentos, por ex.) de um 

dos elementos da tripulação, o elemento restante deverá ficar junto 

do comboio. 

 

16 O COE e o gestor de acidente Refer avaliam a situação geral do 

acidente e tratam de confirmar junto do pessoal do Operador que 

todos os passageiros foram evacuados e apurar os respectivos 

destinos. 

 

17 O COE declara a conclusão da evacuação  

 Fim  
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PROCEDIMENTO Nº 2 

 INCÊNDIO NO TABULEIRO RODOVIÁRIO DA PONTE E VAN 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

1 Ao tomar conhecimento de incêndio no tabuleiro rodoviário da Ponte 

o PC Gestiponte avisa imediatamente o PC Refer 

 

2 Se se tratar de incêndio na ponte, o PC Refer desencadeia as 

acções necessárias para parar os comboios em direcção à ponte e 

desligar a catenária, sem provocar a imobilização (prolongada) de 

comboios no Túnel, Ponte ou VAN; 

Se se tratar de incêndio no VAN, o PC Refer desencadeia as 

acções necessárias para, caso seja, necessário, condicionar ou 

mesmo parar a circulação ferroviária 

 

3 PC Gestiponte faz o Aviso e Alerta aos serviços de emergência, 

informa a Autoridade e articula com as EFTR para condicionar o 

tráfego rodoviário  

 

4 PC Gestiponte mobiliza os seus meios (patrulha) para o local do 

acidente, se estes não se encontrarem já no local 

 

5 A patrulha rodoviária reporta ao P0 Gestiponte informações 

complementares quanto ao incêndio e tenta combater o mesmo 

com os meios disponíveis e assumindo sempre que a catenária 
se encontra em tensão: risco de electrocussão 

 

6 PC Gestiponte actualiza informação à Autoridade e ao PC Refer  

7 Em função da informação recebida, a Autoridade declara ou 

confirma o nível da emergência e mobiliza o seu pessoal no caso de 

se tratar de emergência nível 1 
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PROCEDIMENTO Nº 2 

 INCÊNDIO NO TABULEIRO RODOVIÁRIO DA PONTE E VAN 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

8 PC Refer confirma ao PC Gestiponte que a catenária está desligada 

e  

se existem comboios na ponte ou não (risco de passageiros a 

subirem  

para tabuleiro) 

 

9 Os bombeiros chegam ao local, iniciam o combate ao incêndio e, se 

viável, fazem estimativa, aos gestores de acidente Gestiponte e 

Refer e/ou ao COE de quanto tempo os tráfegos rodoviário e 

ferroviário têm  

interrompidos  

 

10 No caso de a circulação de comboios tiver que ficar suspensa por 

um longo período e se houver algum comboio parado na ponte, 

VAN ou túnel, o P0 Refer desencadeia os procedimentos para a sua 

reversão  

evacuação ou transbordo 

 

11 Analogamente, se o tráfego rodoviário tiver que ficar cortado (num 

ou em ambos os sentidos) por um longo período a Gestiponte 

desencadeará as acções necessárias para escoar os veículos 

retidos e para desviar tráfego adicional em direcção à ponte  

 

12 As operações de combate ao incêndio e de limpeza do pavimento 

decorrem com a circulação de comboios suspensa e com o tráfego 

rodoviário suspenso ou condicionado  

 

13 Após a conclusão da intervenção dos serviços de emergência, a 

Autoridade, em articulação com a Refer e a Gestiponte, confirma que 

existem condições de segurança para o restabelecimento da circulação e 

declara o final da emergência.  

 

 Fim  
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PROCEDIMENTO Nº 3 

 INCÊNDIO NO TABULEIRO FERROVIÁRIO (PONTE, VAN OU TÚNEL) 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

1 Ao tomar conhecimento de incêndio e imobilização de um comboio na 

Ponte, VAN ou Túnel o P0 Refer implementa acções para parar 

circulação e cortar a catenária 

 

2 PC Refer faz o Aviso e Alerta e avisa a Autoridade e o PC Gestiponte  

3 Se houver lugar à evacuação de emergência do comboio, aplicam-se as 

disposições constantes do procedimento 1 

Ver 

proc. 

1 

4 Se o incêndio se verificar no VAN ou Ponte o tráfego rodoviário deverá 

ser sempre interrompido, bem como no caso em que, tratando-se de um 

incêndio no túnel, a eventual saída de fumo pela extremidade norte do 

túnel possa diminuir a segurança da circulação rodoviária 

 

5 Se se verificar a necessidade de se condicionar o tráfego rodoviário 

para assistência ao tabuleiro ferroviário, aplicam-se as disposições 

constantes do procedimento 10 

Ver 

proc. 

10 

6 Em qualquer caso, Gestiponte reforça vigilância para detectar pessoas 

a subir escadas de acesso ao tabuleiro rodoviário 

 

7 Em função da informação recebida, a Autoridade declara ou confirma o 

nível da emergência e mobiliza o seu pessoal no caso de se tratar de 

emergência nível 1 

 

8 Os bombeiros chegam ao local, iniciam o combate ao incêndio e, se 

viável, fazem estimativa, à Gestiponte e Refer e/ou ao COE, de quanto 

tempo o tráfego rodoviário e ferroviário têm que ficar interrompidos 
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 INCÊNDIO NO TABULEIRO FERROVIÁRIO (PONTE, VAN OU TÚNEL) 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

9 Os bombeiros tratam com o COE (se se estiver na presença de uma 

emergência de nível 1) ou directamente com o gestor de acidente Refer 

(se se tratar de uma emergência de nível 2) a mobilização de meios 

ferroviários para combate ao incêndio (unidade Allan ou equivalente a 

disponibilizar pela Fertagus)  

 

10 Se a circulação de comboios tiver que ficar suspensa por um longo 

período e se houver algum comboio parado na ponte, VAN ou túnel, o 

P0 Refer desencadeia os procedimentos para a sua reversão, 

evacuação ou transbordo 

 

11 Analogamente, se o tráfego rodoviário tiver que ficar cortado (num ou 

em ambos os sentidos) por um longo período a Gestiponte 

desencadeará as acções necessárias para escoar os veículos retidos e 

para desviar tráfego adicional em direcção à ponte 

 

12 Após a conclusão da intervenção dos serviços de emergência, a 

Autoridade, em articulação com a Refer e a Gestiponte, confirma que 

existem condições de segurança para o restabelecimento da circulação 

e declara o final da emergência 

 

 Fim  
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PROCEDIMENTO Nº 4 

 QUEDA DE OBJECTOS OU DERRAME DE SUBSTÂNCIAS DESDE O TABULEIRO 
RODOVIARIO PARA O TABULEIRO FERROVIÁRIO  

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

1 Se a queda de objectos ou o derrame for detectado em primeiro lugar 

no tabuleiro rodoviário, o PC Gestiponte avisa PC Refer para parar 

comboios imediatamente e para desligar a catenária. 

 

2 Se a queda de objectos ou derrame for detectado no tabuleiro  

ferroviário pelo maquinista de um comboio ou por outro agente 

ferroviário em serviço na ponte, este avisa imediatamente PC Refer; o 

maquinista deve, em casos extremos, recorrer ao botão de alarme do 

rádio solo comboio para evitar que outro comboio (em sentido contrário) 

entre na ponte e passe pelo Local. 

 

3 PC Refer bloqueia o cantão “ponte” e, após o seu desimpedimento,  

desliga a catenária e comunica com o PC Gestiponte para confirmação 

da situação 

 

4 O PC Refer fará a suspensão da circulação de forma a evitar a  

imobilização ou retenção prolongada de comboios no Túnel, Ponte ou 

VAN  

 

5 PC Gestiponte faz o Aviso e Alerta aos serviços de emergência e 

informa a Autoridade  
 

6 PC Gestiponte mobiliza meios (patrulha rodoviária) para o local do  

acidente 

 

7 A patrulha rodoviária reporta ao PC Gestiponte o tipo de substância em 

causa no derrame e quantidade de substância já derramada e que  

possa ainda ser derramada 

 

8 PC Gestiponte actualiza informação à Autoridade e ao PC Refer  
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PROCEDIMENTO Nº 4 

 QUEDA DE OBJECTOS OU DERRAME DE SUBSTÂNCIAS DESDE O TABULEIRO 
RODOVIARIO PARA O TABULEIRO FERROVIÁRIO  

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

9 Em função da informação recebida, a Autoridade declara ou confirma  

o nível da emergência e mobiliza o seu pessoal, se se tratar de 

emergência de nível I  

 

10 PC Refer confirma ao PC Gestiponte que catenária está desligada e se 

existem comboios na ponte ou não (risco de passageiros a subirem 

para tabuleiro) 

 

11 Os bombeiros chegam ao loca e em face da apreciação que fazem da 

situação acordam com Gestiponte e Refer e/ou com o COE, se a 

circulação dos comboios e o tráfego rodoviário se pode restabelecer ou, 

em caso negativo, a estimativa do tempo para tal necessário  

 

12 Se a circulação de comboios tiver que ficar suspensa durante longo 

período e se houver algum comboio parado na ponte, VAN ou túnel, a 

Refer desencadeia os procedimentos para a sua reversão, evacuação 

ou transbordo 

 

13 Analogamente, se o tráfego rodoviário tiver que ficar cortado (num ou 

em ambos os sentidos) por um longo período a Gestiponte 

desencadeará as acções necessárias para escoar os veículos retidos  

e para desviar tráfego adicional em direcção à ponte 

 

14 As operações de Contenção e/ou de resolução do acidente, incluindo as 

operações de lavagem do pavimento (se aplicável), decorrem com a 

circulação de comboios e o tráfego rodoviário suspensos até que a 

Autoridade (se se tratar de emergência de nível 1), ou os gestores de 

acidente Gestiponte e Refer (no caso de emergências de nível 2) 

declarem que a circulação normal possa ser restabelecida  

 

 Fim  
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PLANO DE EMERGÉNCÌA INTEGRADO DA PONTE 25 DE ABRIL  
Versão nº: 01  

Revisão nº: 01  

Data: 25 Junho 2003  

 

PROCEDIMENTO Nº 5 

TRANSBORDO DE PASSAGEIROS  

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

1 O transbordo deverá ser feito se não for possível remover o comboio da 

ponte, com os passageiros no seu interior, num prazo máximo de 1 

hora.  

Em função dos condicionalismos presentes em cada situação, poderá 

ser considerado:  

• Transbordo directo entre dois comboios estacionados lado a lado, 

recorrendo a passarelas 

• Transbordo entre o comboio imobilizado e outro estacionado nas 

proximidades, implicando deslocação dos passageiros através do 

passadiço  

• Transbordo dos passageiros para autocarros 

 

2 O Gestor de Acidente da REFER, após acordar com o Operador, 

transmite e acorda com a Gestiponte (directamente ou através da 

Autoridade, se se estiver numa situação de nível 1) os seus requisitos 

para a realização do transbordo  

Se o transbordo não se fizer para o tabuleiro rodoviário, a Gestiponte só 

terá a:  

• Facilitar, mediante solicitação da Refer, eventuais acessos por via 

rodoviária de pessoal e equipamento para intervenção no tabuleiro 

ferroviário, de acordo com procedimento 10  

• Reforçar vigilância para detectar pessoas a subir escadas de acesso 

ao tabuleiro rodoviário 
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PROCEDIMENTO Nº 5 

TRANSBORDO DE PASSAGEIROS  

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

3 O transbordo só se iniciará quando:  

• Toda e qualquer circulação de comboios no local estiver suspensa  

• se verificar que as condições ambientais (nomeadamente 

meteorológicas — ventos — e de luminosidade)  

• Os passageiros tenham sido adequada e repetidamente informados 

da operação e do comportamento que lhes será exigido durante a 

mesma;  

• O comboio ou os autocarros que vão receber os passageiros 

estiverem a postos para tal;  

• Se encontrar no local o número de elementos de apoio do Operador e 

da REFER necessários para a operação;  

 

 
• Se encontrar presente apoio de ambulâncias e bombeiros, para lidar com 

eventuais situações em que passageiros fiquem feridos na sequência do 

transbordo  

• No caso de transbordo que se faça para (ou através) do tabuleiro rodoviário, a 

Gestiponte confirme que a circulação na Ponte se encontra nos moldes 

previamente acordados para operação 

 

4 Após verificar a existência de condições para se iniciar o transbordo e 

tiver confirmação de todas as entidades envolvidas, o Gestor de  

Acidente da Refer dará ordem para se iniciar o transbordo  
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PROCEDIMENTO Nº 5 

TRANSBORDO DE PASSAGEIROS  

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

5 Na realização do transbordo observar-se-ão as seguintes condições:  

 

• O transbordo entre comboios através da passarela implicará a 

presença de dois elementos de apoio por cada passarela instalada; o 

número de passarelas a instalar será acordado entre o Gestor de 

Acidente Refer e o Operador, em função da configuração da 

composição (número de UQEs) e do seu estado, do número de 

passageiros a transbordar e do pessoal de apoio disponibilizáveis em 

tempo útil para a operação;  

• O transbordo entre comboios através do passadiço será feito com 

acompanhamento dos passageiros por elementos do Operador; no 

mínimo deverá existir um elemento a abrir a coluna indicando o 

caminho aos passageiros e um outro a fechar a coluna, assegurando-se 

que nenhum passageiro é deixado para trás  

 

6 A operação de transbordo só poderá ser dada por terminada no local da 

ocorrência após verificação, por inspecção! de que todos os passageiros 

abandonaram o comboio imobilizado. Uma vez tal condição verificada o Gestor 

de Acidente da Refer encarregar-se-á de comunicar o final da operação de 

transbordo às entidades envolvidas.  

 

 Fim  
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PLANO DE EMERGÉNCÌA INTEGRADO DA PONTE 25 DE ABRIL  
Versão nº: 01  

Revisão nº: 01  

Data: 25 Junho 2003  

 

PROCEDIMENTO Nº 6 

ELECTRIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DA PONTE 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

1 O PC Refer é informado do problema:  

• pela Gestiponte,  

• pela Autoridade ou  

• por pessoal da Refer ou de Operador Ferroviário  

 

2 O PC Refer trata de cortar a catenária (depois de desimpedir o cantão 

ponte) e de mobilizar brigada de conservação de catenária 

 

3 Se do acidente tiverem resultado vítimas o PC Refer faz o Aviso e  

Alerta aos serviços de emergência, se este não tiver já sido feito pelo 

PC Gestiponte ou Autoridade  

 

4 PC Refer informa PC Gestiponte e Autoridade do ponto de situação  

5 PC Refer solicita ao P0 Gestiponte eventuais condicionamentos de 

tráfego para deslocação de meios (brigada de conservação) ou para o 

seguro desenvolvimento dos trabalhos 

 

6 Os trabalhos de detecção da anomalia e de reparação prosseguem e, 

quando concluídos, a Refer comunica à Autoridade que o problema se 

encontra resolvido 

 

7 Após realização de uma inspecção conjunta (Autoridade / Dono da 

Ponte, Refer, Gestiponte), que pode contar igualmente com a 

participação de apoio técnico externo, a Autoridade declarará o final da 

emergência  

 

 Fim  
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PLANO DE EMERGÉNCÌA INTEGRADO DA PONTE 25 DE ABRIL  
Versão nº: 01  

Revisão nº: 01  

Data: 25 Junho 2003  

 

PROCEDIMENTO Nº 7 

VIOLAÇÃO DE ACESSOS E PERTURBAÇÃO DA ORDEM 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

 

1 
O presente procedimento pressupõe que cada uma das entidades 

(Refer, Gestiponte e Autoridade) disponha de procedimentos internos 

que assegurem que uma eventual ameaça de rebentamento de um 

engenho explosivo recebida em qualquer das suas dependências, 

relativa especificamente à Ponte, VAN ou Túnel,  

a) seja recebida de forma a recolher o máximo de informação possível 

sobre a localização do engenho e credibilidade da ameaça;  

b)Seja encaminhada de imediato para:  

• O PC Refer em Campolide, no caso de ameaças recebidas pela Refer 

ou um dos Operadores; 

•O PC Gestiponte, no caso de ameaças recebidas pela Gestiponte 

• A central de comunicações da Autoridade, no caso de ameaças 

recebidas pela entidade “Dono da Ponte” ou por outra entidade externa 

 

 

2 

 

O PC Refer, o PC Gestiponte ou a centrai de comunicações da 

Autoridade, ao receberem a informação da ameaça, fazem 

imediatamente o Aviso e Alerta às forças de segurança, transmitindo, 

de forma tão completa e objectiva quanto possível, detalhes sob a 

ameaça e a forma como esta foi feita 

 

 

3 

 

Se a ameaça for recebida pela Refer ou por um dos Operadores, o PC 

Refer informa a Autoridade. Analogamente, se a ameaça for recebida 

pela Gestiponte o PC Gestiponte informa a Autoridade.  

 

 

 

Capitulo 6 – Pagina 16 de 21 



   

 

 
PROCEDIMENTO Nº 7 

VIOLAÇÃO DE ACESSOS E PERTURBAÇÃO DA ORDEM 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

 

4 

 

No caso de a decisão ir no sentido de suspender a circulação, a 

Autoridade comunica-o ao PC Gestiponte e ao PC Refer, que 

desencadeiam as acções necessárias para o corte do tráfego rodoviário 

e ferroviário  

 

 

5 

 

A Autoridade transmite à Refer e à Gestiponte eventuais requisitos que 

lhe tenham sido transmitidos pelas torças de segurança para a 

realização de buscas e detecção do engenho 

 

 

6 

 

Uma vez concluídas as buscas, as forças de segurança transmitem à 

Autoridade que a operação se concluiu, após o que a Autoridade 

declara ao fim da emergência à Gestiponte e à P0 Refer, que tratam do 

restabelecimento do serviço 

 

  

Fim 
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PLANO DE EMERGÉNCÌA INTEGRADO DA PONTE 25 DE ABRIL  
Versão nº: 01  

Revisão nº: 01  

Data: 25 Junho 2003  

 

PROCEDIMENTO Nº 8 

VIOLAÇÃO DE ACESSOS E PERTURBAÇÃO DA ORDEM 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

 A ocorrência de uma situação de violação de acessos e perturbação da 

ordem num dos tabuleiros da ponte originará que: 

 

1 Se a ocorrência se der no tabuleiro rodoviário, o PC Gestiponte faz o 

aviso e alerta às forças de segurança e informa o PC Refer e a 

Autoridade da situação 

 

2 Analogamente, se a ocorrência se der no tabuleiro ferroviário, o PC  

Refer faz o aviso e alerta às forças de segurança e informa o PC  

Gestiponte a Autoridade da situação 

 

3 A Refer e a Gestiponte colaborarão mutuamente na resolução do  

ocorrência, procedendo a, conforme o necessário:  

• Condicionamentos de tráfego  

• Reforço da vigilância nas infraestruturais à sua responsabilidade 

• Comunicação da evolução da situação, entre si e à Autoridade 

 

4 No caso de situações que afectem simultaneamente ambos os 

tabuleiros ou partes comuns a Autoridade declarará estar-se na 

presença de uma emergência de nível 1 e coloca-se à disposição das 

forças de segurança que conduzem a situação; 

 

5 A entidade que desencadeou a resposta, ou a Autoridade, no caso de 

ter declarado emergência de nível 1 comunicará às restantes entidades 

o final da emergência, após o que se poderá restabelecer a circulação 

normal  

 

 Fim  
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PLANO DE EMERGÉNCÌA INTEGRADO DA PONTE 25 DE ABRIL  
Versão nº: 01  

Revisão nº: 01  

Data: 25 Junho 2003  

 

PROCEDIMENTO Nº 9 

IMOBILIZAÇÃO DE DURAÇÃO LIMITADA DE COMBOIO NA PONTE OU VAN 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

1 Se o comboio estiver parado mais que 5 minutos na Ponte ou VAN, PC 
Refer avisa PC Gestiponte 

 

2 Gestiponte reforça vigilância para detectar pessoas a subir escadas de 

acesso ao tabuleiro rodoviário; Refer mantém vigilância (vídeo e pela 

tripulação do comboio, em contacto com PC) no tabuleiro ferroviário 

 

3 Se a Gestiponte detectar passageiros do comboio a subirem as 

escadas, o PC Gestiponte avisa Refer 

 

4 Refer dá instruções ao Operador de modo a que os passageiros sejam 

mantidos informados e no interior do comboio; se se verificar a saída de 

passageiros, toma as disposições previstas no procedimento 1 

(Evacuação Urgente) 

Ver  

proc. 

1 

5 PC Refer mantém Gestiponte regularmente informada da evolução da 

situação 

 

6 Se for necessária a deslocação de pessoal ou equipamento por via 

rodoviária para assistência ao comboio imobilizado, aplicam-se as 

disposições previstas no procedimento 1 0 (Condicionamentos ao 

tráfego rodoviário para assistência ao tabuleiro ferroviário) 

Ver  

proc. 

10 

7 Se não for possível remover o comboio da Ponte / VAN num prazo de 1 

hora, a Refer desencadeará as acções para transbordo (ver 

procedimento 5), tomando essa decisão num prazo máximo de 15 

minutos após a imobilização do comboio 

Ver  

proc. 

5 

8 Ultrapassada a situação, PC Refer informa Gestiponte (e Autoridade, se 

tiver sido previamente avisada) do restabelecimento da operação 

normal  

 

 Fim  
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PLANO DE EMERGÉNCÌA INTEGRADO DA PONTE 25 DE ABRIL  
Versão nº: 01  

Revisão nº: 01  

Data: 25 Junho 2003  

 

PROCEDIMENTO Nº 10 

CONDICIONAMENTO DE CURTA DURAÇÃO DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO PARA 
ASSISTÊNCIA AO TABULEIRO FERROVIÁRIO 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

1 A Gestiponte fará, em articulação com as EFTR e a pedido da Refer ou 

da Autoridade, condicionamentos de curta duração do tráfego rodoviário 

para assistência ao tabuleiro ferroviário, em situações como, por 

exemplo: maquinista desfalecido, reparações ligeiras de emergência, 

corpo na linha 

 

2 PC Refer informa PC Gestiponte da ocorrência e da necessidade de se 

utilizar o tabuleiro rodoviário para acesso de meios de assistência ao 

tabuleiro ferroviário 

 

3 O PC Gestiponte e o PC Refer acordam e combinam detalhes do 

condicionamento de tráfego rodoviário (sentido, nº vias de tráfego,  

duração, etc.) 

 

4 PC Gestiponte trata de implementar o condicionamento acordado PC 

Refer informa Autoridade da ocorrência e do que foi acordado com a 

Gestiponte 

 

5 PC Refer mantém Gestiponte e Autoridade ao corrente da evolução da 

situação 

 

6 No terreno, o Gestor de Acidente Reter gere a movimentação de meios 

de e para o local de ocorrência de forma a minimizar a duração do 

condicionamento do tráfego rodoviário 

 

7 Assim que receba informação do Gestor de Acidente Refer de que já  

não é necessária a manutenção do condicionamento do tráfego  

rodoviário, o PC informa a Autoridade de que se pode restabelecer a  

circulação rodoviária normal e, em seguida informa o PC Gestiponte 
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PROCEDIMENTO Nº 10 

CONDICIONAMENTO DE CURTA DURAÇÃO DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO PARA 
ASSISTÊNCIA AO TABULEIRO FERROVIÁRIO 

 Versão: 00 Revisão: 00 Data: ABRIL 1999  

Sequência Actuação Obs. 

8 PC Gestiponte trata, em articulação com as EFTR, de restabelecer a 

circulação rodoviária normal 

 

 Fim  
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ANEXO 1 – “Organigrama de Gestão de Emergências da Autoridade de Segurança da Ponte 

25 de Abril. 



   

 

ORGANIGRAMA DE GESTÅO DE EMERGÊNCIAS DA “AUTORIDADE DE SEGURANÇA DA PONTE 25 DE ABRIL”  
Versão 01 Revisão 01 25 Junho 2003  
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ANEXO 2 – Alçado Geral da Ponte 25 de Abril e Viaduto de Acesso Norte 
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1 – Introdução 
 

1.1 – Apresentação 
 
Do presente documento consta o Plano de Emergência da REFER para a linha do Sul, no troço 

entre Lisboa e o Pinhal Novo, incidindo sobre as disposições adoptadas pela REFER para a 

gestão das emergências que possam ocorrer naquela linha. 

 

As disposições constantes do Plano de Emergência da REFER serão complementadas pelas que 

os Operadores Ferroviários adoptarem nos respectivos Planos de Emergência, complementares 

do Plano de Emergência da REFER, bem como pelas disposições que serão adoptados pelos 

Serviços de Emergência, no âmbito dos respectivos Planos de Intervenção para Emergências 

ocorrentes na Linha do Sul ou em áreas contíguas. 

 

De salientar, por outro lado, que o presente Plano se articula com o Plano de Emergência 

Integrado da Ponte 25 de Abril, no qual se definem os procedimentos de actuação da Autoridade 

de Segurança da Ponte 25 de Abril, da Gestiponte e da Refer em emergências ocorrentes na 

Ponte e seu Viaduto de Acesso Norte (VAN), bem como no Túnel do Pragal, se tal implicar com a 

normal exploração da Ponte 25 de Abril.  

 

1.2 – Terminologia e abreviaturas 
 

No presente Plano de Emergência são utilizadas as seguintes terminólogas e abreviaturas: 

▪ CDOS – Centro Distrital de Operações de Socorro; 

▪ CNOS – Centro Nacional de Operações de Socorro; 

▪ DE – Director de Emergência; 

▪ EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário; 

▪ GCX – Gestão da Circulação (Órgão de Exploração da Refer responsável pelo comando e 

controlo da circulação ferroviária); 

▪ GLE – Gestor Local de Emergência; 

▪ INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica; 

▪ INTF – Instituto Nacional do Transporte Ferroviário. Entidade reguladora do sector ferroviário; 

▪ LSL – Linha do Sul (Lisboa – Pinhal Novo); 
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▪ PCC – Denominação adoptada no presente Plano de Emergência para designar o “Posto de 

Comando Central” da Refer, localizado em Santa Apolónia; 

▪ PCL – Denominação adoptada no presente Plano de Emergência para designar o Posto de 

Comando Local da Refer, situado em Campolide, que controla o tráfego ferroviário na LSL; 

▪ PCT – Denominação adoptada no presente Plano de Emergência para designar o Posto Central 

de Telecomando da Refer, localizado em Lisboa – Santa Apolónia, de onde é telecomandado o 

sistema de tracção da LSL; 

▪ PE – Plano de Emergência; 

▪ PI – Permanente de Infra-estruturas. Elemento permanentemente contactável para mobilização 

dos meios da ZOCL; 

▪ REFER – Rede Ferroviária Nacional, EP. Entidade responsável pela Infra-estrutura ferroviária, 

incluindo a gestão do tráfego ferroviário; 

▪ ROCL – Região Operacional de Circulação de Lisboa. Estrutura operacional da Gestão da 

Circulação; 

▪ SE – Serviços de Emergência; 

▪ UVIR – Unidade de Viagens Interurbanas e Regionais; Unidade de Negócio da CP responsável 

pela exploração do serviço de passageiros de longo curso; 

▪ VAN – Viaduto de acesso norte à Ponte 25 de Abril; 

▪ ZOCL – Zona Operacional de Conservação Lisboa. Estrutura operacional da Conservação e 

Manutenção da Refer. 

 

1.3 - Glossário  

 

▪ Acidente – acontecimento que resulte directamente em uma ou mais das consequências 

consideradas na definição de “emergência”. 

▪ Alerta – Procedimento destinado a chamar os meios de socorro externos, previsto no Plano de 

Emergência. 

▪ Comboio de Socorro – Designação genérica dos meios de socorro ferroviário mobilizáveis pela 

CP a pedido da Refer. No caso da LSL e de acordo com o que se encontra estabelecido na IET80, 

o comboio de socorro a mobilizar prioritariamente é de Campolide.  

▪ Emergência – Qualquer acontecimento, imprevisto ou não planeado que tenha como 

consequência danos pessoais, estragos materiais ou implicações operacionais importantes. No 

âmbito do presente Plano de Emergência são consideradas 3 categorias de emergência (A, B e 

C), definidas em função dos danos pessoais e materiais que lhes estejam associados, da duração,  
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da perturbação da normal exploração ferroviária e da complexidade da estrutura que será 

necessário mobilizar para lhes responder adequadamente.  

▪ Estratégia – Conjunto de operações preconcebidas para resolver uma situação de emergência 

mais ou menos complexa. 

▪ Incidente – Acontecimento com o potencial de resultar em uma ou mais das consequências 

consideradas na definição de “emergência”. 

▪ Norma de Segurança – Documentos que definem as regras de segurança a aplicar nas fases de 

concepção, construção, exploração e manutenção de um edifício, instalação ou equipamento. 

▪ Operador – Designação abreviada utilizada para denominar uma entidade que opere transportes 

ferroviários na infra-estrutura gerida pela Refer. No caso da LSL os Operadores são a Fertagus e 

a CP, através da sua Unidade de Negócios UVIR. 

▪ Perigo – Característica intrínseca que possui um potencial para causar um prejuízo em termos 

de ferimento ou doença humana, danos aos bens, ao ambiente ou combinação dos mesmos. 

▪ Plano de Emergência – Conjunto de normas, instruções e procedimentos, devidamente 

organizados, que regulamentam e orientam a actuação dos meios humanos e a utilização dos 

meios materiais disponíveis em caso de emergência. 

▪ Ponto de Encontro – Lugar seguro, normalmente situado no exterior, para onde devem 

convergir e permanecer as pessoas evacuadas. 

▪ Ponto Nevrálgico – Local cuja importância estratégica, para fazer face à emergência e para 

garantir o serviço, é determinante, requerendo uma preservação cuidada e adequada para garantir 

a sua operacionalidade e prontidão. 

▪ Ponto Perigoso – Local que possua características intrínsecas que possam favorecer a 

ocorrência de um acidente ou potenciar as suas consequências. 

▪ Risco – O produto entre a probabilidade a as consequências (gravidade) de um acontecimento 

perigoso. 

▪ Serviços de Emergência – Designação genérica adoptada no presente Plano de Emergência 

para as entidades externas que podem ser chamadas a intervir numa emergência; incluem-se os 

organismos de Protecção Civil (de âmbito nacional, distrital e municipal) as corporações de 

Bombeiros, O Instituto Nacional de Emergência Médica e as Forças de Segurança.  

▪ Substâncias Perigosas – As substâncias, misturas ou preparações potencialmente perigosas 

para o homem e/ou para o ambiente e apresentadas sob a forma de matérias-primas, produtos, 

subprodutos, resíduos ou produtos intermédios, incluindo aquelas que para as quais é legitimo 

supor que se produzem em caso de acidente. 
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2 – GESTÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA LINHA DO SUL (Lisboa – Pinhal Novo) 
 

2.1 – Promulgação pela Administração 
 
O presente Plano de Emergência da linha do Sul (Lisboa – Pinhal Novo) estabelece um conjunto 

de disposições que visam melhorar o desempenho da função segurança e a resposta a 

emergências que ocorram na linha. 

 

O Plano de Emergência (PE) da Linha do Sul (Lisboa – Pinhal Novo) deve ser mantido actualizado 

e o pessoal nele implicado deve conhecer as funções que lhe são atribuídas e deve ter formação 

necessária para o seu desempenho. 

 

O seu conteúdo é aplicável a toda a estrutura da Refer relacionada com a Linha Sul (Lisboa – 

Pinhal Novo) e às diversas entidades que, nesse âmbito, articulem com a REFER. 

 

O Plano de Emergência da Linha do Sul (Lisboa – Pinhal Novo) entra em vigor em 

 

    

        ______ / _______ / _______ 

 

____________, __ de _____________ de _________ 

 

 

        A Administração 
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2.2 – Objectivo e Campo de Aplicação 
 

O objectivo deste Plano de Emergência é o de regulamentar e orientar a actuação dos meios 

humanos e a utilização dos meios matérias em situações de emergência, tendo em vista: 

 

 ▪ Evitar e/ou minimizar eventuais prejuízos humanos, materiais e ambientais; 

 ▪ Coordenar os meios internos e facilitar a participação de meios externos; 

 ▪ Permitir ao pessoal da Refer e outro pessoal do meio ferroviário conhecimento 

antecipado do que fazer em caso de emergência; 

 ▪ Utilizar as vias de comunicação mais eficazes; 

 ▪ Minimizar a duração dos períodos de perturbação da circulação ferroviária. 

 

Este Plano de Emergência aplica-se à Linha do Sul (troço Lisboa – Pinhal Novo), bem como todas 

as instalações que com ela se relacionem, do ponto de vista estrutural ou funcional. 

 

2.3 – Organização do Plano de Emergência 
 

 O Plano de Emergência está organizado por capítulos, encontrando-se estes divididos em 

secções, as quais por sua vez podem apresentar um ou mais pontos. 

 

 Os capítulos referentes ao PE são: 

 ▪ Capítulo 01 – Introdução; 

 ▪ Capítulo 02 – Promulgação do PE;  

▪ Capítulo 03 – Descrição da Linha do Sul (troço Lisboa – pinhal Novo); 

▪ Capítulo 04 – Caracterização dos Riscos, Pontos Perigosos e Nevrálgicos; 

▪ Capítulo 05 – Estrutura Funcional do PE; 

▪ Capítulo 06 – Activação do PE; 

▪ Capítulo 07 – Evacuação; 

▪ Capítulo 08 – Comunicação; 

▪ Anexos. 

 

O PE é redigido em formato normalizado. Cada página encontra-se dividida em três partes 

distintas: 

 

◦ Cabeçalho, que contém: Nome, Nº da versão, Nº da Revisão e data; 
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◦ Corpo, que contém o texto relativo ao Capítulo e Secção 

◦ Rodapé, contém o número do capítulo e página. A paginação é feita da seguinte forma: 

 Capítulo x – Página y. 

 
2.4 – Aprovação do Plano 
 

A verificação e Aprovação do PE são da competência da Direcção de Segurança da Refer. 

 
A promulgação do PE é da competência da Administração da Refer e sua Homologação cabe ao 

Instituto Nacional do Transporte Ferroviário (Entidade reguladora do sector do serviço ferroviário – 

INTF). 

 

2.5 – Revisão e Emissão do Plano 
 

O PE é um documento dinâmico, pelo que, sempre que quaisquer dos seus pontos deixem de 

corresponder exactamente à forma real de actuação, deve ser feita a revisão do mesmo e 

qualquer alteração do PE implica uma nova versão completa do capítulo onde se verificou a 

alteração e deve ser mencionado o número da revisão. 

 

A responsabilidade pela Revisão e Emissão do PE é da Direcção de Segurança da Refer. 

 

2.6 – Registo de Alterações 
 
Sempre que houver lugar a alterações no texto devem ser incluídas, no quadro seguinte, breves 

notas explicativas acerca das alterações efectuadas. 

 

Ver. Nº Data Capítulo Página (s) Descrição da alteração 
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2.7 – Difusão do PE 
 

A Direcção de Segurança da Refer é responsável pela impressão e distribuição do PE. A 

distribuição é feita de acordo com a lista de Distribuição aprovada pelo Director de Segurança da 

Refer. 
 

Os exemplares do PE de distribuição interna e externa com obrigatoriedade de actualizações 

(documentos controlados) são numerados sequencialmente e identificados como “Cópia 

Controlada”. Os exemplares não controlados estão identificados como “Cópia de Trabalho”. 
 

Para além da difusão do PE em papel será disponibilizada no sistema informático da Refer uma 

versão actualizada do PE, para consulta de todos os colaboradores da empresa. Quaisquer 

impressões feitas a partir deste suporte são consideradas cópias não controladas. 
 

Foram distribuídas cópias controladas deste documento às seguintes pessoas e entidades: 

Cópia nº Distribuída a (nome / entidade) Data 
1 REFER – Conselho de Administração 17/07/03 

2 Instituto nacional do Transporte Ferroviário 17/07/03 

3 CP – Caminhos-de-ferro Portugueses, EP 24/07/03 

4 FERTAGUS – Travessia do Tejo, Transportes SA 24/07/03 

5 Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril 24/07/03 

6 Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 24/07/03 

7 SNBPC – CDOS Lisboa 24/07/03 

8 SNBPC – CDOS Setúbal 24/07/03 

9 Regimento de Sapadores Bombeiros 24/07/03 

10 Serviço Municipal de Protecção Civil de Lisboa 24/07/03 

11 REFER – Direcção Geral de Explorações e Conservação 24/07/03 

12 REFER – Direcção de Exploração 24/07/03 

13 REFER – Direcção de Conservação e Manutenção 24/07/03 

14 REFER – Direcção de Gestão da Circulação 24/07/03 

15 REFER – Posto de Comando Central 24/07/03 

16 REFER – Posto de Comando Local Campolide 24/07/03 

17 REFER – Posto Central de Telecomando 24/07/03 

18 REFER – Região Operacional de Circulação de Lisboa 24/07/03 

19 REFER – Região Operacional de Circulação de Setúbal 24/07/03 

20 REFER – Zona Operacional de Conservação de Lisboa 24/07/03 

21 REFER – Comunicação e Imagem 24/07/03 

22 REFER – Direcção de Segurança 24/07/03 
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3 – DESCRIÇÃO DA LINHA DO SUL (LISBOA – PINHAL NOVO) 
 

3.1 – Localização 
 
A Linha do Sul (troço Lisboa – Pinhal Novo) desenvolve-se entre as estações de Campolide, em 

Lisboa, e de Pinhal Novo. 

 

Na figura 1 apresenta-se o enquadramento geográfico da Linha do Sul, com o atravessamento dos 

seguintes concelhos: 

 

Concelhos Distritos 

Lisboa Lisboa 

Almada 

Seixal 

Barreiro 

Palmela 

 

 

Setúbal 

  

3.2 – Enquadramento na estrutura da Refer 
 
A gestão e controlo da circulação na Linha do Sul (LSL) é efectuado a partir do Posto de Comando 

Local localizado em Campolide, organicamente inserido na Região Operacional de Circulação de 

Lisboa (ROCL). 

 

A Linha do Sul de Lisboa é abrangida por uma zona de movimento sedeada em Campolide. 

 

Em termos de conservação, a Linha do Sul de Lisboa está na área de competência da Zona 

Operacional de Conservação de Lisboa (ZOCL). 

 

3.3 – Áreas atravessadas 
 

A linha desenvolve-se ao longo de áreas muito distintas, alterando entre áreas construídas, 

urbanas e industriais e áreas sem significativa presença humana (baldios). 

A salientar a travessia do Tejo, pela Ponte 25 de Abril e o desenvolvimento do traçado ao longo da 

A2 ao longo de uma extensão apreciável. 
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O Decreto-Lei nº 164/2001, de 23 de Maio, aprova o regime jurídico da prevenção e controlo dos 

perigos associados a acidentes graves que envolvam substâncias perigosas. De acordo com a 

informação disponibilizada pelo Instituto do Ambiente, não há a registar a presença de qualquer 

estabelecimento industrial existente nas imediações da Linha do Sul de Lisboa que seja abrangido 

pelas disposições do Decreto-Lei nº 164/2001. 

 

3.4 – A infra-estrutura  
 

A LSL é electrificada a 25000 V /50 Hz, alimentada a partir das subestações de tracção da 
Amadora e do Fogueteiro. 
 

A LSL é em via dupla. 

 

A LSL apresenta um conjunto de obras de arte muito importantes, nomeadamente: 

 

▪ Passagem sob os acessos rodoviários das Amoreiras à Avenida da Ponte; 

▪ Viadutos sobre a Av. Ceuta / Vale de Alcântara: o atravessamento da Av. De Ceuta é 

feito por dois viadutos contíguos, que no seu conjunto apresentam uma extensão total de 

cerca de 1100 metros. Para além da Av. De Ceuta há a referir a sobre passagem da 

estação de tratamento de águas residuais; 

▪ Viaduto de acesso norte à Ponte: este viaduto de betão, imediatamente a norte da Ponte 

tem uma extensão de 920 metros e sobrepassa uma zona densamente edificada 

(Alcântara), com ocupação residencial; 

▪ Ponte 25 de Abril: com uma extensão de 2280 metros, a ponte tem a particularidade, tal 

com o viaduto de acesso norte, de combinar a utilização rodoviária, no tabuleiro superior, 

com a utilização ferroviária; 

▪ Túnel do Pragal: este túnel resulta do prolongamento do túnel existente sob a praça da 

portagem e tem uma extensão de 930 metros, sendo limitado, no essencial, a norte pela 

Ponte e a sul, pela estação e interface do Pragal; 

 

De salientar que, no seu conjunto, o viaduto de acesso norte à Ponte, a Ponte e o Túnel do Pragal 

correspondem a uma extensão total de cerca de 4130 metros. 

 

▪ Viaduto da Caparica: o viaduto da Caparica, com uma extensão de cerca de 525 metros, 

cruza a via rápida da Caparica; 
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▪ Túnel do Feijó: este túnel tem uma extensão de 200 metros e faz o atravessamento da 

via-férrea sob a A2; 

▪ Viaduto de Corroios: este viaduto, com quase 1500 metros de extensão, desenvolve-se 

paralelamente à A2, tendo blocos residências a nascente e a distancias relativamente 

reduzidas; 

▪ Viaduto do Fogueteiro: este viaduto tem uma extensão de cerca de 380 metros e sobre 

passa um conjunto de infra-estruturas rodoviárias, junto à sua extremidade sul; 

▪ Viaduto de Coina: viaduto sobre o Vale da Ribeira de Coina com um comprimento de 475 

metros; 

▪ Túnel de Penalva: Com um Comprimento de 735 metros, este túnel faz o 

atravessamento, entre outras vias, do IC13.  

 

3.4.1 – Estações e Apeadeiros 
 
A LSL contempla as Estações e Apeadeiros apresentadas no quadro seguinte: 
 

LINHA DO SUL (LISBOA – PINHAL NOVO) 

Estações / Apeadeiros PK Classificação 

Campolide  EC 

Pragal 7,3 ES 

Corroios 12,4 ES 

Foros de Amora 15,0 A 

Fogueteiro 17,7 ES 

Complexo de Coina 21,1 EC 

Coina 

Penalva 

Pinhal Novo 

Em construção 

Em construção 

Em construção 

A – Apeadeiro; E – Estação; EC - Estação de Concentração; ES – Estação Satélite. 

 

A informação ao público nas estações da LSL é feita a partir do PCL de Campolide. 

 

3.4.2 - Passagens de Nível  
 
Na LSL não existem passagens de nível. 
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3.4.3 -  Acessos à Linha 
 

A LSL encontra-se integralmente vedada, pelo que os acessos à linha são assegurados, para 

além daqueles inerentes às estações e apeadeiros, pelos portões de emergência existentes em 

plena via, cujas chaves se encontram com o pessoal da ZOCL. Anexo 1 apresenta-se a 

localização dos portões de emergência na LSL.  

 
3.5 – Operação 
 
A LSL suporta o tráfego de passageiros, assegurado pela Fertagus (entre Campolide e 

Fogueteiro) e pela CP, através da UVIR. 

A LSL suporta igualmente tráfego de mercadorias entre o ramal a fábrica da Ford – VW e o Pinhal 

Novo, assegurado pela CP, através da UMTL. 

 
3.6 – Gestão e controlo da circulação  
 
Toda a extensão da LSL é dotada de Cantonamento Automático para ambos os sentidos. 

Como já foi referido, a gestão e controlo da circulação é feita a partir do PCL de Campolide. 

Os sistemas de sinalização presentes na LSL implicam a existência de uma mesa de 

concentração em Campolide e de uma outra no Complexo de Coina. 

 

A LSL está dotada de um sistema de Rádio solo – comboio que permite a comunicação entre o 

PCL e os comboios e vice-versa, sendo que o presente PE é elaborado com base no pressuposto 

da sua operacionalidade em todos os comboios que circulem na LSL. 

 
3.7 – Instalações associadas 
 
 
As principais instalações associadas À LSL, ou seja, como instalações que não fazendo parte da 

LSL se relacionam com ela funcionalmente, são as seguintes: 

 

 ▪ Linhas de Sintra, de Cintura (que entroncam com a LSL em Campolide); 

▪ Linha do Alentejo (que entronca com a LSL no Pinhal Novo); 

▪ Parque Oficinal / Manutenção de Campolide (CP); 

▪ Complexo Ferroviário de Coina (Fertagus); 

▪ Ramal da Ford – VW.  
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4 – SITUAÇÕES POTENCIAS DE EMERGENCIA E PONTOS NEVRÁLGICOS 
 
No presente capítulo apresentam-se, de forma sucinta, as situações potenciais de emergência 

aplicáveis à LSL e tomadas em consideração no âmbito da elaboração do PE.  
 
Cada uma dessas situações configura um determinado cenário de emergência que carecerá de 

respostas adequadas. 

 
De salientar, todavia, que muitas das respostas não são exclusivas de determinado cenário de 

emergência, ou seja, determinados cenários de emergência implicam respostas semelhantes, 

nomeadamente ao nível do tipo e organização de meios a mobilizar. 

 
 Associado à identificação das situações potenciais de emergência apresentam-se também os 

pontos perigosos, cujas características intrínsecas possuem um potencial para causar um prejuízo 

em termos de ferimento ou doença humana, danos materiais, ambientais ou combinação dos 

mesmos. Tratam-se, assim, de locais onde a probabilidade e as consequências das situações 

potenciais de emergência são, à partida, mais elevadas. 

 

 Neste capítulo também se apresentam os pontos nevrálgicos que, como o nome sugere, são 

locais cuja importância estratégica, para fazer face a emergência, é determinante, requerendo 

uma preservação cuidada e adequada para garantir a sua prontidão. 

 
Chama-se a atenção para o facto da Ponte 25 de Abril dispor de um Plano de Emergência 

especifica (Plano de Emergência Especifico da Ponte 25 de Abril), em que são abordadas as 

situações específicas aplicáveis a essa importante infra-estrutura. 

 
 
4.1 – Situações Potenciais de Emergência 
 
 
As situações potenciais de emergência consideradas aplicáveis à LSL são as seguintes: 

 

 ▪ Ameaça de bomba, acto terrorista; 

 ▪ Avaria das instalações fixas; 

 ▪ Avaria de material circulante; 

 ▪ Choque com obstáculo (ex. veiculo automóvel) na via; 

 ▪ Choque entre composições; 

 ▪ Condições meteorológicas excepcionais; 

 ▪ Descarrilamento;  
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 ▪ Falta de alimentação à infra-estrutura de catenária; 

 ▪ Incêndio, explosão, fuga ou derrame de substância perigosa em acidente ferroviário ou 

em área ou instalação adjacente ao caminho-de-ferro; 

 ▪ Incêndio ou explosão em comboio ◦ Instabilidade da plataforma / terrenos adjacentes; 
 ▪ Perturbação da ordem pública; 

 ▪ Queda de passageiro / colhida de pessoa, suicídio; 

 ▪ Riscos eléctricos /baixa, média e alta tensão); 

 ▪ Sismo; 

 ▪ Vandalismo. 

 

4.2 – Pontos Perigosos 
 
Os pontos perigosos identificados na LSL, são os seguintes: 

  

 ▪ Ponte 25 de Abril; 

 ▪ Túneis do Pragal e da Penalva; 

 ▪ O troço ao longo da Avenida da Ponte, na zona do Alvito, dada a proximidade da infra-

estrutura rodoviária face à linha (risco de despiste e queda de veiculo à linha). 

 

4.3 – Pontos Nevrálgicos 
 
Referem-se em seguida os pontos considerados essenciais a preservar em caso de sinistro, 

sistematizados sob a forma de tabela com identificação da zona onde se encontram. 
 

Linha do Sul (Lisboa – Pinhal Novo) – Pontos Nevrálgicos 

Local Justificação 

Campolide PCL, mesa de concentração, comboio de socorro, 

oficinas, equipa de via, catenária e sinalização, 

ligação às linhas de Sintra e Cintura 

Fogueteiro Subestação de tracção 

Complexo Ferroviário de Coina Oficinas, equipa de catenária 

Pinhal Novo Ligação à linha do Alentejo 

 
4.4 – Transporte de Mercadorias Perigosas 
 

Na LSL não se verifica o transporte, regular ou não regular, de mercadorias perigosas. 
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5 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

5.1 – Descrição de Funções 
 

5.1.1 – Pessoal da Refer 
 

a) DE – Director de Emergência 
 

▪ Recebe e analisa a informação susceptível de configurar uma situação de pré-alerta; 

desencadeando as acções necessárias em conformidade; 

▪ Assegura a articulação com a Administração da Refer na tomada de decisões 

estratégicas quanto às acções a tomar perante o desenvolvimento dos acontecimentos; 

▪ Facilita a mobilização de meios da empresa para a resposta à emergência, sobretudo em 

casos em que esta implique afectação prolongada e intensa de recursos; 

▪ Havendo lugar à criação de um gabinete de crise na Refer para a gestão da emergência, 

o DE será um dos membros desse gabinete e assegurará a ligação com o Gestor local de 

Emergência (GLE); 

▪ Articula com o GLE no sentido de lhe transmitir orientações decorrentes das decisões 

estratégicas tomadas e de recolher informações actualizadas provenientes do terreno, as 

quais serão transmitidas e analisadas superiormente; 

 ▪ Determina o fim da emergência, no caso das emergências de categoria A e B, em face 

da informação que lhe é transmitida pelo GLE. 

 

b) Pessoal em Serviço no PCL 
 

▪ Recebe e confirma a mensagem inicial relativa à ocorrência, enviada pela tripulação do 

comboio, pessoal da estação, SE ou outros, solicitando informação quanto ao 

desenvolvimento da situação, conforme apropriado; 

▪ Inicia o registo de dados relativos à emergência (ver anexo 3 o conteúdo do Registo de 

emergência do PCL; 

▪ Tratando-se de avaria ou outro acontecimento que, em face da informação disponível, 

não justifique a activação do Plano de Emergência, desencadeia as acções necessárias 

junto da ZOCL para a mobilização dos meios para o local, recolhendo e promovendo 

actualização da informação sobre a ocorrência; 
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▪ Tratando-se de acidente ou outro acontecimento grave, avisa via solo-comboio, as 

tripulações dos comboios circulando em direcção ao local do acidente, dando instruções 

relativas à sua marcha; 

 ▪ Desencadeia as acções para a protecção do local do acidente, contactando a(s) estação 

(ões) onde se situe (m) a(s) mesa(s) de sinalização ou de concentração que comande(m) 

a circulação na zona, se guarnecida(s). Se as estações não estiverem guarnecidas 

deverá, se necessário, accionar os mecanismos necessários para tal; 

▪ Contacta o PCT para efectuar o corte de tensão, sempre que necessário; 

 ▪ Activa o Plano de Emergência, tratando-se de acidente ou outro acontecimento grave, de 

acordo  com a informação disponível; 

▪ Informa o PI da ZOCL, o PCC, o GLE e o DE; 

▪ Estabelece contacto com o Operador; 

▪ Assegura-se do registo das posições dos comboios aquando do acidente; 

▪ Na posse de detalhes sobre o acidente, declara a categoria de emergência (A, B ou C) 

apropriada, articulando com o GLE; 

▪ Informa os SE, o PCC, PI, o GLE e o DE, o Operador e todas as outras entidades 

envolvidas na resposta da categoria atribuída à emergência; 

▪ Em articulação com o GLE, trata da mobilização e acesso do comboio de socorro e 

outros meios de socorro ferroviário ao local do acidente; 

▪ Tratando-se de acidente envolvendo matérias perigosas, transmite essa informação de 

modo a que tal facto possa ser devidamente acautelado na mobilização de meios para o 

local (por exemplo através da disponibilização de equipamento de protecção individual 

adequado); 

▪ Mantém contacto com a tripulação do comboio acidentado / pessoal no local, informando 

do envio de assistência; 

▪ Inicia a reorganização do serviço ferroviário, tendo em atenção a localização do acidente, 

de acordo com as indicações do GLE e em colaboração com o Operador; 

▪ Monitoriza a mobilização do pessoal da Refer; 

▪ Transmite indicações actualizadas sobre a situação aos agentes (da Refer ou do 

Operador) que têm a seu cargo a informação aos passageiros que se encontram nas 

estações; 

▪ Trata da reversão dos comboios retidos em resultado do acidente e das acções que 

permitam a evacuação ou transbordo dos passageiros retidos em plena via, de acordo 

com as instruções do GLE e em colaboração com o Operador; 
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▪ Facilita eventuais requisitos ferroviários dos SE, transmitidos pelo GLE; 

 ▪ Recebe do GLE para estimativa quanto ao tempo necessário para o restabelecimento da 

circulação ferroviária no local do acidente; 

▪ Trata do restabelecimento da circulação nas condições possíveis. 

 

c) GLE – Gestor Local de Emergência  
   

▪ Uma vez mobilizado pelo PCL, desloca-se o mais rapidamente possível para o local do 

acidente; 

▪ Estabelece contacto com o DE e PCL e informa, regular e frequentemente, da situação 

no local;  

▪ Faz uma avaliação geral dos requisitos para a operação de recuperação e informa o DE 

e PCL; 

▪ Mobiliza o apoio necessário para iniciar a operação de recuperação e informa o DE e o 

PCL dos requisitos para apoio por via ferroviária (comboio de socorro);  

▪ Faz estimativa do tempo necessário para o restabelecimento da circulação na zona do 

acidente e actualiza-a quando tiver novos elementos; 

▪ Identifica os pontos de acesso ao local do acidente e informa o PCL; 

▪ Efectua briefings com os responsáveis pelas equipas que intervêm nas operações de 

reparação e restabelecimento; 

 ▪ Identifica o elemento que coordena as acções de reparação da infra-estrutura; 

▪ Avalia e trata dos requisitos de comunicação no local;  

▪ Informa o PCL e o DE sempre que haja necessidade de apoio de entidades externas 

nomeadamente se estiverem envolvidas substâncias perigosas;  

▪ Coordena a actividade e restrições de acesso ao local com as forças de Segurança 

Pública; 

▪ Assegura o início do processo de investigação local do acidente e a preservação de 

provas;  

▪ Coordena com as restantes entidades intervenientes no sentido de garantirem condições 

de segurança para o pessoal envolvido na resposta ao acidente;  

▪ Informa o PCL e o DE assim que termina a fase de resgate e salvamento; 
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▪ Certifica-se que os comboios podem operar na área afectada para que o DE e o PCL 

possam restabelecer as condições normais de circulação; 

▪ Se houver lugar à sua substituição em qualquer altura da operação de resgate / 

recuperação, põe o recém-chegado substituto ao corrente da situação e apresenta-o ao 

comando local dos SE e aos representantes de todas as restantes entidades presentes no 

local. 

 

d) Permanente de Infra-Estruturas 
 

▪ Ao receber informação da ocorrência via PCL (se receber de outra fonte confirmar com 

PCL) trata de mobilizar imediatamente o pessoal e meios da ZOCL adequados face à 

natureza da emergência e à sua localização; 

▪ Monitoriza a deslocação desse pessoal e meios para o local da ocorrência, mantendo o 

PCL informado acerca do processo de mobilização e do tempo previsto para a sua 

chegada; 

▪ Retransmite ao pessoal da ZOCL mobilizado, mas ainda a caminho do local do acidente, 

informações fornecidas pelo PCL; 

▪ Mantém articulação com o PCL e com o GLE ao longo da resposta à emergência, 

mobilizando meios e pessoal da ZOC complementares daqueles inicialmente mobilizados 

ou tratando da sua substituição, em respostas de longa duração; 

 

 e) Equipas de Conservação (das varias especialidades) 
  

◦ Tendo sido mobilizados para dar resposta a uma situação passível de ser resolvida 

unicamente por pessoal da conservação, deslocam-se ao local, estimam o tempo 

necessário para a reposição das condições, informando o PCL e realizam os trabalhos 

necessários; 

◦ Tratando-se de uma situação em que tenha sido activado o Plano de Emergência, 

apresentam-se ao GLE e efectuam briefing sobre a operação de recuperação / reparação; 

◦ Até que haja nomeação específica, o elemento mais graduado de entre aqueles 

presentes no local, assumirá funções de coordenação das acções de reparação e, nesta 

qualidade, articulará com o GLE; 

◦ Levam a cabo as acções envolvidas na operação de recuperação e reparação, 

articulando com o GLE relativamente ao andamento do processo e às estimativas do 

tempo necessário para a sua conclusão; 
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◦ Uma vez concluído o processo, abandonam o local, tendo cumprido as obrigações 

regulamentares previstas. 

 
 f) Pessoal de serviço em estação 
 
 Se se tratar de acidente ou outro acontecimento grave na estação em que presta 
 serviço (aplicável também no caso de estações guarnecidas unicamente pelo(s) 
 Operador(es): 
 

▪ Reporta detalhes do acidente para o OCL e identifica as acções necessárias a 

implementar (por ex. suspender a circulação em direcção à estação); 

▪ Implementa aquilo que estiver previsto no Plano de Emergência (por ex., no caso de 

evacuação da estação e/ou comboio na estação; 

 ▪ Encontra-se com o GLE e informa-o da situação; 

▪ Quando se verificarem as condições necessárias e depois de autorizado pelo GLE (ou 

pelo Operador, no caso de se tratar de estação guarnecida unicamente por pessoal deste) 

procede à reabertura da estação e assegura-se que os passageiros são devidamente 

informados quanto às perturbações do serviço ferroviário. 

 
 Se se tratar de acidente ou outro acontecimento grave não envolvendo directamente 
 a estação em que presta serviço: 
 

▪ Tratando-se de uma das estações onde se situam mesas de sinalização, actua sobre a 

sinalização de acordo com as instruções recebidas do PCL; 

▪ Mantém os passageiros informados, de acordo com os elementos que for recebendo do 

PCL; 

▪ Toma as acções necessárias face ao esquema de circulação que for praticado durante a 

resposta à emergência. 

 

 g) Elemento da Relações Públicas (“Comunicação e imagem”) 
 

▪ Ao chegar ao local do acidente apresenta-se ao GLE e mantém ligação com este regular 

e frequentemente; 

 ▪ Articula com o seu congénere do (s) Operador (es); 

 ▪ Trata das informações aos meios de comunicação social, através da divulgação de 

 declarações adequadas; 
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 ▪ Facilita a realização de entrevistas e o atendimento adequado dos media no local do 

 acidente; 

 

5.1.2 – Pessoal do Operadores  
 
No âmbito do Plano de Emergência dos Operadores serão específicas as exactas funções do seu 

pessoal na resposta a emergências na LSL, para que os Operadores possam assegurar os 

seguintes requisitos: 

 

▪ Toda e qualquer situação de emergência ocorrida em, ou envolvendo comboio (s) do 

Operador será comunicada em primeiro lugar e de imediato ao PCL; idem relativamente a 

emergências ocorridas em estações guarnecidas pelo Operador; 

▪ Em termos de gestão corrente do serviço o contacto entre a Refer e os Operadores será 

feito entre, respectivamente, o PCL e os permanente de produção (Fertagus) ou o Centro 

de Acompanhamento de tráfego (CP / UVIR); 

▪ Na emergências em que esteja (m) envolvido (s) comboio (s) o Operador mobilizará um 

elemento para o local do acidente com formação e competência para coordenar a 

actuação do pessoal do Operador e ser o interlocutor do GLE; 

▪ Até que esse elemento esteja presente no local do acidente, o pessoal do Operador que 

possa já lá estar, nomeadamente a tripulação do comboio ou pessoal em serviço na 

estação, prestará todas as informações que lhe sejam solicitadas pelo GLE e / ou pelos 

Serviços de Emergência 

▪ Caberá ao Operador lidar com os passageiros que possam directamente ou 

indirectamente afectados por uma emergência ocorrida na LSL. Assim caberá ao 

Operador: 

 

  - Assegurar transportes alternativos; 

- Disponibilizar meios (humanos e materiais) de assistência e transporte que 

permitam a evacuação ou transbordo de passageiros; 

- Informar os passageiros retidos nas estações, em complemento da informação 

que a Refer possa prestar pelos meios que estão à sua responsabilidade, 

- Informa os Operadores de transportes públicos com interface nas estações da 

LSL, de modo a tornar possível que os passageiros com destino a estas estações 

sejam informados das perturbações existentes na LSL; 
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- Obter informação dos serviços de emergência no sentido de monitorizar o 

destino de vitimas, de prestar a assistência devida a essas vitimas e de prestar 

informações aos seus familiares; 

▪ O Operador prestará o apoio humano e material necessário nas operações que a Refer 

desencadeie para a desobstrução da via, quando tal implique intervenção sobre o seu 

material circulante; 

▪ O pessoal do Operador zelará pela preservação de eventuais provas ou evidências 

relacionadas com acidentes que ocorram na LSL; 

▪ O Operador articulará com a Refer em matéria de relações públicas, de modo a se 

garantir que a informação veiculada para o exterior seja coordenada, correcta e 

actualizada; 

▪ O Operador implementará, em acordo com a Refer e, sempre que possível, em 

conformidade com esquemas pré-estabelecidos, o serviço de transporte possível em face 

a cada emergência e adoptará as medidas necessárias para que, assim que possível, se 

faça a transição para uma situação de exploração ferroviária regular.  

 

5.1.3 – Outras Entidades 
 

 a) Serviço de Emergência 
 

 ▪ Se se tratar de um acidente externo à LSL, mas que possa afectar a sua exploração, 

deverão informar o PCL, requerendo a necessária colaboração (por ex. suspender a 

circulação ou isolar a catenária na vizinhança de um incêndio) ou transmitindo ordens, 

consoante apropriado; 

 ▪ No caso de acidentes na LSL, deslocam-se ao ponto de acesso mais próximo do 

acidente com a equipa de resposta inicial (mobilização subsequente de meios dependente 

da categorização do acidente e dos detalhes a fornecer pela Refer e observados no local 

pela equipa de resposta inicial dos SE); 

 ▪ Ainda no caso de acidentes na LSL, se se verificarem condições passíveis de colocarem 

em risco estabelecimentos localizados nas proximidades, desencadeiam as acções 

previstas nos respectivos planos de emergência externos;  

 ▪ O elemento mais graduado dos SE no local do acidente estabelece contacto com o GLE 

e mantêm articulação com este; 
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 ▪ A equipa de resposta inicial avalia a situação, inicia acções de primeiros socorros e 

evacuação primária e define as necessidades de apoio subsequente, informando o GLE 

das necessidades de apoio ferroviário; 

▪ Prosseguem e completam as operações de resgate, informando o GLE do tempo 

necessário para completar essas operações; 

 ▪ Informam o GLE se houver a substituição do Comandante local dos SE, tratando da 

apresentação do seu substituto. 

 

 b) Operadores de Meios de Transporte com interface nas estações da LSL 
 

 ▪ Na sequência da recepção da comunicação sobre a ocorrência de perturbações na LSL 

deverão informar, na medida do possível, os passageiros com destino a essas estações 

acerca da alteração do serviço ferroviário e, se aplicável, das alternativas existentes; 

 

 ▪ Reciprocamente, se se verificar qualquer alteração significativa do serviço de qualquer 

 um desses operadores, estes deverão comunicar o facto ao (s) Operador (es) Ferroviário 

 (s) e este (s) ao PCL, de modo a que os passageiros das LSL possam ser informados em 

 tempo da situação. 
 
5.2 - Nomeações 
 

As funções de Director de Emergência e Gestor Local de Emergência poderão ser asseguradas 

por elementos de diversos níveis de hierarquia da Refer, de acordo com as regras apresentadas 

seguidamente. 

 

As regras de nomeação são as seguintes: 

 

 ▪ Os elementos que podem ser chamados a desempenhar as funções de GLE serão, por 

ordem crescente na hierarquia, o Inspector da Zona de Movimento, o Responsável do 

Centro Operacional, o Chefe da ROCL, o Director da GCX, o Director de Exploração ou o 

Director Geral de Exploração e Conservação; 

 

 ▪ Os elementos que podem ser chamados a desempenhar funções de DE serão os Chefes 

da ROCL, o Director da GCX, o Director de Exploração, o Director Geral de Exploração e 

Conservação ou mesmo um dos Administradores da Refer; 
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 ▪ Numa determinada situação de emergência, o primeiro elemento a mobilizar como GLE 

será o Inspector da Zona de Movimento que, se disponível, avançará de imediato para o 

local de ocorrência. Se este não estiver disponível será mobilizado o elemento a seguir na 

ordem indicada e assim sucessivamente; 

 

 ▪ Uma vez no local da ocorrência e em função da informação entretanto disponível sobre a 

complexidade da resposta à emergência, o elemento mobilizado como GLE avaliará com 

o seu superior hierárquico se terá condições para manter as funções de GLE ou se, pelo 

contrário, deverá ser esse seu superior ou mesmo um dos elementos de nível hierárquico 

superior a assumir essas funções. Caso seja decidido “subir” o nível do GLE, o elemento 

substituído deverá manter-se no local, assegurando a passagem de testemunho e ficando 

a dar apoio ao elemento que veio assumir as funções de GLE; 

 

▪ Reciprocamente, um elemento que esteja a desempenhar as funções de GLE poderá ser 

rendido por um elemento hierarquicamente inferior, seja porque a complexidade da 

resposta a partir de uma determinada altura assim o permita, seja por necessidade de 

substituição ao fim de um longo período em serviço; 

 

 ▪ Como regra geral, o DE será, no mínimo, de nível hierárquico superior ao do GLE, 

aplicando-se os mesmos princípios de substituição anteriormente referidos. 

 

Nos casos em que a resposta à emergência implique unicamente a presença de elementos da 

Área de Infra-estruturas no local da ocorrência (em função do tipo de ocorrência ou da fase da 

resposta à emergência – por ex. reparações finais), o GLE não cárcere de estar presente no local 

da ocorrência, mas será mantido ao corrente da evolução da situação e das previsões para a 

conclusão dos trabalhos pelo elemento mais graduado de entre aqueles presentes no local. 
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6 – ACTIVAÇÃO DO PLANO 
 
6.1 – Pré-Aviso 
 

O pré-aviso entende-se a situação em que, face a um conhecimento antecipado da possibilidade 

de ocorrência de um facto que possa ter como consequência danos pessoais, estragos materiais 

ou implicações operacionais, sejam desencadeadas medidas especificas destinadas a prevenir ou 

a atenuar as consequências desse facto, caso este venha a ocorrer efectivamente. Estas medidas 

podem consistir em alterações à normal exploração da LSL, colocação de meios em estado de 

prontidão ou simplesmente um acompanhamento cuidados da evolução da situação, de forma a 

permitir uma eficaz e atempada activação do PE. 

 
Exemplos de situação de pré-aviso: aviso de aproximação de ventos fortes, pré-aviso de 

manifestação. 

 
Face à ocorrência do facto em causa no pré-aviso e confirmando-se as suas consequências, o PE 

deverá ser activado nos moldes previstos neste capítulo. 

 
6.2 - Aviso 
 

Todas as comunicações relativamente À iminência ou ocorrência de uma emergência (o “aviso”) 

devem ser dirigidos para o PCL. As comunicações podem ser veiculadas através de rádio solo-

comboio, telefone (rede interna ou publica) ou directamente no local. 

 

6.3 – Pré-Emergência 
 
As situações de pequena dimensão e complexidade que, apesar de poderem perturbar a 

exploração, possam ser resolvidas num espaço de tempo reduzido e com afectação de um 

conjunto limitados de recursos unicamente da Refer, são classificadas como de “pré-emergência”. 

 
Importa referir que uma situação originalmente considerada como de pré-emergência pode evoluir 

para uma situação de emergência, por as suas consequências ou tempo de reparação serem mais 

gravosas do que inicialmente previsto. 

 
Assim. Os meios mobilizados para o local terão que avaliar e prever o tempo para a resolução da 

situação e transmitir essa informação para o PCL, afim de que esta possa levar a cabo, se for 

esse o caso, as acções necessárias para a activação do PE.  
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6.4 – Emergência 
 
6.4.1 - Alerta 
 

A activação propriamente dita do PE é feita mediante o alerta aos serviços de emergência e outras 

entidades externas bem como à estrutura interna de resposta a emergências. 

 
Na generalidade dos casos o alerta aos serviços de emergência será feito: 

 

  ▪ Para a central de alerta do Numero Nacional de emergência (112) e  

 
 ▪ Tratando-se de emergência que ocorra entre Campolide e o VAN, para o CDOS Lisboa 

(218 829 981 – Numero a utilizar enquanto não existir ligação telefónica directa para o 

CDOS) ou, tratando-se de emergência que ocorra para Sul do Túnel do Pragal, para o 

CDOS Setúbal, através do numero (212 338 280 – Numero a utilizar enquanto não existir 

ligação telefónica directa para o mesmo). 

  
Todavia, de acordo com o que está estabelecido no Plano de Emergência Integrado da 
Ponte 25 de Abril, no caso de emergências de nível 1 (ver ponte seguinte) no Viaduto de 
Acesso Norte ou na Ponte 25 de Abril, o alerta é feito para o Centro Nacional de Operações 
de Socorro, através de linha dedicada. 
 

6.4.2 - Categorias de Emergência. 
  
6.4.2.1 – Na generalidade da LSL 

 
As emergências na generalidade da LSL podem ser classificadas em uma das seguintes três 

categorias: 

 
▪ Categoria A  
Acidentes graves que resultem perdas de vidas / lesões graves ou tenham potencial de o causar. 

Necessário apoio externo imediato para fins de resgate ou salvamento e para a contenção da 

situação. Resulta em períodos extensos de suspensão do serviço na totalidade ou em parte da 

LSL (ex. descarrilamento ou choque de comboios). 
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▪ Categoria B  
Acidentes que envolvam danos significativos na infra-estrutura ou grandes perturbações nas 

operações, mas não implicando perdas de vidas ou danos pessoais graves. Pode ser necessário 

apoio externo para o restabelecimento do serviço, mas não para o resgate ou contenção. Resulta 

em períodos extensos de suspensão de serviço na totalidade ou em parte da LSL (ex., queda de 

barreira). Deve notar-se que os acidentes de categoria A podem, na maioria dos casos, tornar-se 

acidentes de categoria B, uma vez completada a fase de resgate e contenção. 
 
▪ Categoria C  
Acidentes que resultem, ou possam potencialmente resultar em perdas de vidas e/ou danos 

pessoais graves e/ou em danos limitados na infra-estrutura. Pode verificar-se a necessidade de 

ajuda externa imediata, numa base de curta duração. 

 

Resulta em períodos limitados de suspensão do serviço na totalidade ou em parte da LSL (ex. 

colhida na linha). 
  
A complexidade da estrutura a mobilizar para a resposta a uma emergência variará, assim, 

consoante a categoria da emergência em causa, sendo que às emergências de “Categoria A” 

corresponderá à resposta mais complexa. 

 
A categoria da emergência será declarada pelo PCL logo após a recepção do Aviso da ocorrência 

caso a informação então recebida assim o permita e seja inequívoca ou, caso contrario, 

posteriormente, aquando da recepção de informação complementar desde o local da ocorrência. 

 
A categoria da emergência será prontamente divulgada aos elementos mobilizados ou em 

mobilização. 

 
6.4.2.2 – Ponte 25 de Abril 
 

No caso particular da Ponte 25 de Abril e do VAN (e do Túnel do Pragal, se uma emergência aí 

ocorrente puder implicar com a exploração da Ponte), haverá a considerar, em face da presença e 

actuação da Gestiponte (enquanto responsável pela operação do transporte rodoviário) e da 

Autoridade de Segurança da Ponte 25 de Abril (adiante designada simplificadamente como 

“Autoridade”), uma caracterização adicional das emergências aí correntes, nos seguintes termos: 

 
 ▪ Nível 1: corresponde a uma situação de emergência cuja gestão é supervisionada pela 

Autoridade. Pode ter origem em qualquer dos tabuleiros ou origem externa. 
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 ▪ Nível 2: corresponde a uma situação de emergência que pode ser gerida pela acção 

conjugada da Refer e da Gestiponte. Pode ter origem em qualquer dos tabuleiros. 

 ▪ Nível 3: corresponde a uma situação de emergência que pode ser gerida pela entidade 

(Refer ou Gestiponte) responsável pelo modo de transporte onde a situação ocorreu. 

 

Assim, só as emergências de nível 1 levarão à activação do Plano de Emergência Integrado da 

Ponte 25 de Abril e da correspondente estrutura de resposta a emergências. 

 
As situações de nível 2 serão obrigatoriamente comunicadas pela Refer ou pela Gestiponte à 

Autoridade, de modo a que esta tenha conhecimento da situação e da sua evolução. 

 
Ao receber a comunicação ou no decurso da resposta à emergência e consoante a evolução dos 

acontecimentos, a Autoridade poderá tomar a decisão de declarar a existência de uma 

emergência de nível 1 e, consequentemente, activar o Plano de Emergência Integrado. 

 
Se, pelo contrário, a Autoridade decidir manter a classificação de emergência de nível 2, a 

Gestiponte e a Refer continuarão a assegurar, conjugadamente, a gestão da emergência, 

mantendo a Autoridade ao corrente da evolução da emergência. 

 

Uma situação de emergência que seja gerida pela Refer ou pela Gestiponte sem necessidade de 

intervenção da outra parte corresponde a uma emergência de nível 3, passando automaticamente 

a emergência de nível 2 assim que seja solicitada a intervenção da segunda parte.  
 

Assim que tal aconteça, a entidade (Gestiponte ou Refer) responsável pelo modo de transporte 

onde a situação ocorreu deverá informar a Autoridade. 

 
A autorização para o restabelecimento da operação normal será dada, nos casos de emergências 

de nível 1, pela Autoridade. Nas emergências de nível 2 e 3 a Gestiponte ou a Refer, consoante o 

modo de transporte afectado, assumirão a responsabilidade de restabelecer a operação normal. 

 

Em resumo, as emergências ocorrentes na Ponte ou no VAN serão caracterizadas, 

cumulativamente, segundo dois critérios distintos: 

 

 ▪ O tipo de acidente e da correspondente resposta (permitindo classificar as emergências 

como de categoria A, B ou C); 

 ▪ O grau de envolvimento da Gestiponte e da Autoridade na gestão da resposta 

 (permitindo classificar as emergências como nível 1, 2 ou 3). 
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Apesar de, em face da natureza distinta dos critérios que lhe estão subjacentes, não ser viável o 

estabelecimento de uma correspondência entre os dois tipos de caracterização, pode assumir-se a 

seguinte tabela de possibilidade de conjugação: 

 

 Categoria A Categoria B Categoria C 

Nível 1    

Nível 2    

Nível 3    

 

Ou seja, de entre as emergências passíveis de ocorrerem na Ponte 25 de Abril ou VAN, só as de 

categoria A ou B poderão ser de Nível 1 e as de categoria A nunca poderão ser de Nível 3. 

 

6.5 – Procedimentos de actuação 
 

No Anexo 2 apresentam-se os procedimentos a serem implementados pelo pessoal da Refer em 

situação de emergência na generalidade da LSL de forma a se garantir uma adequada articulação 

entre as entidades envolvidas, sendo igualmente explicitados os procedimentos que essas outras 

partes (por exemplo a CP) adoptarão para complementar a actuação da Refer 

 
A lista de procedimentos incluídos no presente Plano é a seguinte: 

 
Nº Título 

 Série 1: Acidentes Envolvendo Comboios – Acções Primárias do PCL 

1.1 Acções iniciais subsequentes a um acidente envolvendo comboio (s) 

1.2 Chamada do “Serviços de Emergência” 

1.3 Mobilização de elementos da Refer a envolver na emergência 

1.4 Aviso de outras entidades 

1.5 Declaração da categoria (A, B ou C) de uma emergência 

1.6 Acções imediatas após a declaração de categoria A de uma emergência envolvendo comboio 

(s) 

1.7 Acções imediatas após a declaração de categoria B de uma emergência envolvendo comboio 

(s) 

1.8 Acções imediatas após a declaração de categoria C de uma emergência envolvendo comboio 

(s) 

1.9 Mobilização de meios ferroviários 

1.10 Chamada de apoio externo 

1.11 Movimentos de comboios de e para o local de acidente 

1.12 Restabelecimento das operações normais 
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 Série 2: Acidente Envolvendo Comboios – Acções Primárias no Terreno 

2.1 Relacionamento entre a Refer e os Serviços de Emergência 

2.2 Organização do local do acidente – Emergências de Categoria A 

2.3 Organização do local do acidente – Emergências de Categoria B 

2.4 Organização do local do acidente – Emergências de Categoria C 

2.5 Planeamento da recuperação 

2.6 Movimento de comboios no local do acidente 

 Série 3: acidente não Envolvendo Comboios – Acções Primárias do PCL 

3.1 Acções iniciais subsequentes a um acidente afectando a ferrovia mas não envolvendo 

comboio (s) 

3.2 Mobilização de elementos da Refer a envolver na emergência 

3.3 Aviso de outras entidades 

3.4 Declaração da categoria (B ou C) de uma emergência afectando a ferrovia mas não 

envolvendo comboios 

 Série 4: Acidentes não Envolvendo Comboios – Acções Primárias no Terreno 

4.1 Acções no local do GLE (emergência afectando a ferrovia mas não envolvendo comboios) 

 

Do Anexo 3 consta um conjunto de disposições complementares aos procedimentos de 

emergência, a saber: 

 

A. Conteúdo do Registo a Efectuar no Local pelo GLE. 

B. Conteúdo do Registo de Emergência do PCL. 

C. Preservação de Provas e Investigações no Local do Acidente. 

D. Controlo de movimento de pessoal para, e no local do Acidente. 

E. Relacionamento com os Meios de Comunicação Social. 

F. Identificação de Pessoal no Local. 
G. Instruções para Emergências nos Túneis . 
 

Especificamente para a Ponte e VAN, apresentam-se, no Anexo 4, os procedimentos de actuação 

comum a adoptar nas situações de emergência aí ocorrentes, em que se identificam os requisitos 

de articulação entre a Refer e a Gestiponte para a gestão dessas emergências, bem como de 

comunicação à Autoridade. 

 

Os procedimentos apresentados incidem sobre um conjunto de situações tipo, identificadas na 

análise de risco efectuada e são apresentados de forma a cobrir a generalidade das actuações 

para a gestão dessas situações, devendo ser tomados como passíveis de adaptação a cada 

situação específica. 
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Os procedimentos de actuação comum apresentados no Anexo 4 são: 

 

1. Evacuação urgente de comboios na Ponte 

2. Incêndio no tabuleiro da Ponte ou VAN 

3. Incêndio no tabuleiro ferroviário (Ponte, VAN ou Túnel) 

4. Queda de objectos ou derrame de substâncias desde o tabuleiro rodoviário 

5. Transbordo de passageiros 

6. Electrificação da estrutura da Ponte 

7. Ameaça de rebentamento de engenho explosivo 

8. Violação de acessos e perturbação da ordem 

9. Imobilização de duração limitada de comboio na Ponte ou VAN 

10. Condicionamento de curta duração do tráfego rodoviário para assistência ao tabuleiro 

ferroviário. 

 

6.6 – Fim da Emergência 
 

O fim da emergência é determinado pelo DE com base nas informações que lhe são prestadas 

pelo GLE, após a saída dos meios externos (no caso de emergências das categorias A e B) e 

garantidas as condições para que não venha a verificar o reinicio da ocorrência, mesmo que ainda 

haja muita actividade ligada às consequências do acontecimento. No caso de emergências de 

categoria C, cabe ao GLE determinar o fim da emergência. 

 

No caso de emergências de nível 1 na Ponte 25 de Abril ou VAN, cabe à Autoridade declarar o fim 

de emergência, tal como previsto no Plano de Emergência Integrado da Ponte 25 de Abril. 

 

O fim de emergência não implica necessariamente que a exploração possa restabelecer-se sem 

restrições (por ex. na sequencia de um acidente pode haver a necessidade de a circulação se 

fazer num determinado troço com afrouxamento, apesar de a emergência já ter terminado), na 

totalidade ou em parte da LSL. 
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7 - EVACUAÇÃO 
 

7.1 – Evacuação de Estações 
 
A decisão de evacuação de uma estação será normalmente tomada pelo Controlador de 

Circulação ou pelo agente mais graduado aí em serviço, sempre que exista uma ordem de 

evacuação (via PCL) ou se possa detectar condições perigosas na estação, ou espaço adjacente. 
  
O Controlador de Circulação ou agente mais graduado em serviço na estação deve coordenar a 

actuação de todos os restantes agentes presentes, de modo a proceder à rápida e ordeira 

evacuação da estação, com o apoio das forças de segurança, fazendo sair todos os indivíduos 

através das saídas disponíveis mais próximas e tão rapidamente quanto possível, assegurando 

que todas as saídas e entradas estão controladas, deixando para os serviços de emergência a 

realização das eventuais tarefas de busca e resgate. 

 
A evacuação deve ser sempre para um local afastado da zona de risco e deve garantir que 

ninguém volta para trás. Cada estação deverá ter um ponto de encontro previamente identificado, 

afastado das zonas de risco, destinado à reunião do pessoal, e toda a sinalética associada 

 
O PCL diligenciará no sentido de que os operadores de transportes com interface na estação em 

causa sejam informados da situação, de modo a que possam accionar os mecanismos de 

emergência aplicáveis. 

 

7.2 – Evacuação de comboios em estação 
 
A evacuação será realizada sempre com a comunicação prévia do PCL, em face da presença de 

um risco grave eminente. 
 

A tripulação do comboio, contando com a eventual ajuda de outros agentes presentes no local, 

deve proceder à rápida e ordeira evacuação dos passageiros em direcção ao ponto de encontro, 

fazendo-os sair da composição, através das saídas disponíveis e tão rapidamente quanto 

possível, auxiliando-se dos meios existentes (principalmente dos meios sonoros), assegurando 

que todas as saídas e entradas estão controladas até que os serviços de emergência tomem 

conta da situação ou então que a estação esteja completamente evacuada, dependendo do 

fenómeno em questão. 
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Assim que possível e uma vez assegurada a protecção do comboio, a tripulação deverá dirigir-se 

para o ponto de encontro. 

 

A realização de operações de transbordo decorrerá, em termos gerais, de forma idêntica, só que 

será sempre efectuada após garantia da presença, no local, de todos os meios de 

apoio/enquadramento necessário. 

 

7.3 – Evacuação de comboios em plena via 
 
7.3.1 - Caso geral 
 
A evacuação poderá ser efectuada mediante a deslocação, a pé, dos passageiros, até às 

estações colaterais ou, através do transbordo dos passageiros para um outro comboio parado 

“portas com portas” com o comboio imobilizado ou nas proximidades (“evacuação com 

transbordo”). 

 
A evacuação a pé terá maior campo de aplicação nas situações que exijam uma evacuação 

urgente (por ex., em caso de incêndio), ao passo que a evacuação com transbordo será 

potencialmente aplicável em situações em que não se verifique risco eminente para a integridade 

física dos passageiros e em que, como tal, a evacuação possa ser objecto de preparação e não se 

revista de carácter urgente.  

 

Atendendo ao desnível entre o piso das carruagens e o solo, uma operação de evacuação em 

plena via implica riscos significativos para a integridade física dos passageiros. 

 

A partir do momento em que se conheça que a imobilização de um comboio será superior a 1 hora 

deverá proceder-se à evacuação dos passageiros.  

 

Os passageiros presentes no (s) comboio (s) a evacuar serão mantidos ao corrente da situação, 

através do sistema sonoro dos comboios ou por contacto pessoal por parte dos respectivos 

elementos da tripulação. Este aspecto será extremamente importante para minimizar situações de 

impaciência e de conflito e para prevenir que os passageiros saiam extemporaneamente do (s) 

comboio (s), colocando-se em risco. 

 
A minimização dos riscos associados a uma evacuação em plena via implica: 

 
▪ A disponibilidade de escadas amovíveis; 
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▪ A disponibilidade de passadiços, para realização de transbordo entre a composição 

acidentada e outra parada a par desta; 

▪ A presença de meios humanos que possam auxiliar a descida dos passageiros em 

condições de segurança. 

 

Os meios para realização da evacuação serão facultados pelo Operador, cabendo à Refer 

assegurar as condições de segurança no que refere à circulação, sendo que a evacuação de um 

comboio em plena via só se poderá realizar com a garantia de que a circulação na (c) outra (c) via 

(c) se encontram suspensa. 

 
 Para um melhor controlo destas operações, a movimentação dos passageiros deverá fazer-se por 

um número limitado de portas, adequado face ao efectivo presente no local para a operação. 
 
Num caso de transbordo a operação só poderá ser dada por terminada no local da ocorrência 

após verificação, por inspecção, de que todos os passageiros abandonaram o comboio 

imobilizado. Uma vez tal condição verificada o GLE encarregar-se-á de comunicar o final da 

operação de transbordo ao PCL, que viabilizará a marcha do comboio que prestou socorro até ao 

destino previamente acordado.  
 

7.3.2 – Na Ponte 25 de Abril ou no VAN 
 
Apresenta-se seguidamente um conjunto de orientações de actuação em acidentes ocorrentes no 

VAN ou na Ponte 25 de Abril, as quais deverão ser consideradas a par dos “Procedimentos de 

Actuação Comum” constante do Anexo 4. 
 

7.3.2.1 -Princípio básico 
 

O princípio básico quanto à evacuação a pé de um comboio no viaduto de acesso norte ou seja na 

Ponte 25 de Abril é o de que essa evacuação só deverá ser realizada em último caso, ou seja, se 

não for absolutamente viável: 

 

 ▪ fazer chegar o comboio em segurança (pelos seus próprios meios ou recorrendo a 

tracção diesel ou eléctrica proporcionada por outro comboio) e num espaço de tempo 

razoável (1 hora no máximo) às plataformas na zona do Alvito ou à estação do Pragal ou, 

ainda, 
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 ▪ se não for viável fazer o transbordo comboio-comboio, recorrendo à passarela de 

emergência ou, eventualmente com a utilização dos escadotes amovíveis, fazendo os 

passageiros apearem-se do comboio imobilizado para o solo e daqui para a composição 

que procederá ao seu transporte. 

 

Para a realização de uma evacuação de um comboio será condição essencial que a circulação na 

outra linha esteja suspensa. 

 
Em todos os casos, os passageiros deverão ser enquadrados, no mínimo, por um elemento 

ferroviário que irá à frente da coluna e por outro que a fechará. 

 

7.3.2.2 – Evacuação de comboio imobilizado no viaduto de acesso Norte à Ponte 
 
Neste viaduto, apesar de coexistirem um tabuleiro ferroviário e outro rodoviário, não há ligação 

vertical entre eles, pelo que qualquer acção de evacuação terá que ser feita pelas extremidades, 

sendo que se for pela extremidade sul corresponde a fazer a evacuação para o tabuleiro 

ferroviário da Ponte e, daqui, para o tabuleiro rodoviário.  

 
Assim sendo e na ausência de motivo de força maior que o impeça, a evacuação dos passageiros 

de um comboio imobilizado no viaduto de acesso norte à Ponte far-se-á para Norte, em direcção 

ao Alvito, onde existem pontos de acesso à plataforma ferroviária. 

 

7.3.2.3 – Evacuação de comboio imobilizado na Ponte 
 

Se o comboio estiver imobilizado perto da extremidade norte da Ponte e se não houver qualquer 

facto que o desaconselhe, deverá privilegiar-se a evacuação em direcção ao Alvito, através do 

viaduto de acesso Norte. 

 

Se o comboio se encontrar imobilizado nas proximidades da boca do túnel, poderá optar-se, na 

existência de condições que o permitam (iluminação do túnel nas devidas condições de 

funcionamento, inexistência de fumo no interior do túnel) a evacuação em direcção à estação do 

Pragal, através do túnel.  

 

Como ultimas opção ter-se-á o recurso ao passadiço de emergência e às escadas de acesso ao 

tabuleiro rodoviário. 
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Para tal será necessário contar com o condicionamento do tráfego rodoviário na Ponte, aspecto 

que se encontra salvaguardado no âmbito do Plano de Emergência Integrado da Ponte. 

 

Não obstante a existência na Ponte de meios que, estruturalmente, proporcionam razoáveis 

condições de evacuação há que ter em atenção a possibilidade de uma acção de evacuação na 

Ponte poder ser dificultada por eventuais comportamentos acrescidos de pânico / fobia dos 

passageiros relacionados com o “medo de alturas”, potenciado pelas tomadas visitas possíveis a 

partir do passadiço e das escadas de emergência. 

 

7.3.3 – Evacuação de comboio imobilizado em Túnel 
 

Tal como referido para o caso do VAN, a preferência para a evacuação de um comboio 

imobilizado no Túnel do Pragal será a de essa evacuação se fazer para o local em terra firme mais 

próximo, ou seja, para sul, no sentido da estação do Pragal. Para tal será necessário que a 

iluminação do túnel esteja nas devidas condições de funcionamento e que não se verifique a 

existência de fumo ou atmosfera de difícil respirabilidade no interior do túnel. 

 

A evacuação de um comboio imobilizado nos túneis de Penalva ou do Feijó obedecerá aos 

mesmos princípios básicos, não havendo, contudo, preferência à partida sobre a direcção a tomar, 

deverá ser em qual a boca do túnel esteja mais próxima e a possível presença de fumos a 

direcção em que estes se deslocam (proceder à evacuação em afastamento dos fumos), bem 

como de outras condições (iluminação, presença de obstáculos, etc.) 

 

Apresenta-se seguidamente um conjunto de instruções para a realização de uma evacuação de 

emergência num túnel. Estas instruções deverão ser tidas igualmente em consideração na 

abordagem de situações análogas ocorrentes na generalidade da plena via. 

 

1 Ao receber a comunicação do maquinista do acidente e se, em resultado desse acidente 

(ex. incêndio), se verificar risco para a integridade física dos passageiros a bordo do 

comboio acidentado e, como tal, se verificar a necessidade de evacuar o comboio de 

imediato, o PCL decide, em conjunto com o maquinista, o sentido em que se fará a 

evacuação, consoante a localização do comboio e, caso de incêndio, da direcção de 

propagação do fumo (a evacuação deverá ser feita afastando os passageiros da zona de 

fumo). 
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2 O PCL toma as acções necessárias para parar todas as composições em direcção ao 

local do acidente e faz o Alerta aos Serviços de Emergência. 

3 A tripulação tentará averiguar da existência no comboio de algum agente adicional do 

Operador ou de elementos das forças de segurança que possam auxiliar na evacuação. 

A verificar-se a sua presença deverão colocar-se às ordens do Chefe do Comboio, o qual 

lhes atribuirá responsabilidades nas acções subsequentes. 

4 A tripulação do comboio inicia a evacuação do comboio, comunicando previamente aos 

passageiros o caminho e o comportamento que estes deverão adoptar ao abandonarem 

o comboio, nomeadamente: 

◦ Direcção para que os passageiros se devem dirigir 

◦ Os passageiros devem manter a calma na sua deslocação e desimpedir o caminho o 

mais rapidamente possível sem atropelos. 

Os elementos da tripulação ou outros elementos ferroviários ou das forças de segurança 

presentes a bordo auxiliarão, na medida do possível, os passageiros, a apearem-se do 

comboio. 

5 Um dos elementos da tripulação ou outro qualquer elemento ferroviário ou das forças de 

segurança a quem o Chefe de Comboio tenha atribuído essa função, deverá ir a abrir a 

coluna, indicando o caminho aos passageiros; a fechar a coluna deverá ir outro 

elemento. 

Se possível e seguro, o maquinista deve ficar junto do comboio, assegurando-se (no 

caso de não haver nenhum elemento a fechar a coluna) que nenhuns dos passageiros se 

dirigem em direcção errada e mantendo-se atento a eventuais comunicações do PCL 

através do rádio solo-comboio. 

Na indisponibilidade (em resultado de ferimentos, por ex.) de um dos elementos da 

tripulação, o elemento restante deverá ficar junto do comboio. 

6 Quando todos os passageiros e restante pessoal directamente envolvido na evacuação 

tiverem chegado à estação, o Controlador de Circulação deverá comunicar o facto ao 

PCL. A circulação não pode ser restabelecida sem esta comunicação. 
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Nunca um comboio em que se declare um incêndio deverá (se evitável) entrar num túnel. Implica 

isto que sendo o foco de incêndio detectado enquanto o comboio está estacionado ou parado 

numa estação ou à sua passagem numa estação, deverá o elemento que faça essa detecção 

proceder de forma a alertar o maquinista, ou, em alternativa, o PCL ou uma estação de onde 

possa ser enviada uma mensagem de alarme do sistema rádio solo-comboio e activando o 

sistema de sinalização conforme apropriado. 

 

Detectando-se um incêndio num comboio no túnel, o procedimento básico deverá ser o de retirar o 

comboio do túnel e não deixar entrar mais nenhum comboio no túnel enquanto o comboio 

sinistrado não tiver de lá saído. 
 

Na eventualidade de o comboio ficar imobilizado no túnel, haverá que se proceder à evacuação do 

mesmo, procedendo-se de acordo com o anteriormente indicado. 

 

Na sequência de um incêndio no interior do túnel (quer o comboio tenha lá ficado imobilizado ou 

não) a circulação só poderá ser restabelecida após uma inspecção que permita verificar a 

inexistência de qualquer foco de incêndio remanescente e a ausência de degradação da 

integridade estrutural do túnel, bem como a via, catenária e sinalização e outras instalações fixas.  
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8 – COMUNICAÇÕES  
 

8.1 – Comunicações Internas 
 

As comunicações internas em situação de emergência serão centralizadas no PCL. 

 

Todas as comunicações de emergência entre a tripulação dos comboios e o exterior deverão ser 

feitas sempre para o PCL antes de para qualquer outro local. 

 

De igual modo, o pessoal que guarnece estações da LSL ou que se encontre a realizar trabalhos 

ou actividades de inspecção na linha comunicará em primeira instância para o PCL qualquer 

situação de emergência. 

 

Caberá, em todos os casos, ao PCL a realização das comunicações subsequentes previstas no 

capítulo 6 – Activação do Plano. 

Os meios disponíveis para comunicar durante a emergência são: 

 

 ▪ Rádio Solo – comboio (meio de comunicação prioritário nas comunicações PCL 

– Comboios) 

  ▪ Telefone da rede interna 

  ▪ Telefones da rede externa (fixa ou móvel – GSM) 

  ▪ Telefones de serviço 

  ▪ Comunicação verbal / presencial. 

 

8.2 – Comunicações Externas 
 

No PCL estará permanentemente disponível e actualizada uma lista de contactos para fazer face 

às necessidades do Plano de Emergência. 

 

A comunicação para o exterior, no âmbito de informação ao público na sequência de uma 

emergência será sempre efectuada pela Comunicação e Imagem da Refer, ou o seu conteúdo 

deverá ser previamente acordado com este órgão, sendo que só deverá haver um elemento da 

Refer a prestar declarações. 
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O GLE zelará para que, com apoio das forças de segurança, o acesso dos média ao cenário do 

acidente seja devidamente controlado. Deverá prever-se um local para receber os media e 

viabilizar a realização de reportagens, em condições de segurança e sem interferir com as 

operações em curso. 

 

A Comunicação e Imagem da Refer articularão com os seus congéneres das restantes entidades 

envolvidas na emergência, de forma a definir uma estratégia concertada de comunicação. 
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       Anexo 1 – Portões e Portas de Emergência 
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PORTAS E PORTÕES DE EMERGÊNCIA 

 
Troço Coina – Penalva 
 
 Portões novos, do tipo2, de folhas, em vedação do mesmo tipo 
 
 
PK Lado Descrição 
22,606 D Junto da PI próxima da estação de Coina (estrada S7), 
  entre o muro de ala da PI e a vedação do IEP 
22,625 D Junto da PI próxima da estação de Coina (estrada S7), 
  entre o muro de ala da PI e a vedação do IEP 
   
24,921 A +D Portões de acesso ao Túnel de Penalva, emboquilhamento oeste 
 
 
Troço Penalva – Pinhal Novo 
 
 Portões já anteriormente existentes, submetidos a beneficiações 
 
 
PK Lado Descrição 
26,975 A + D Portões de acesso ao Túnel de Penalva, emboquilhamento este 
27,501 D Portões de acesso em ramal privado, beneficiado 
28,001 A Portão integrado na Estação de Penalva 
28,401 A Portão integrado na Estação de Penalva 
28,715 A Portão de acesso à área plana 
28,981 A + D Portão de acesso à via, beneficiados 
30,125 A + D Portão de acesso à via, beneficiados 
30,681 A Portão de acesso à via, beneficiado 
30,715 D Portão de acesso à via, beneficiado 
31,525 A + D Portão de acesso à via, beneficiados 
33,107 A + D Portão de acesso à via, beneficiados 
33,601 A + D Portão de acesso à via, beneficiados 
34,431 A + D Portão de acesso à via, beneficiados 
35,201 A + D Portão de acesso à via, beneficiados 
35,481 A + D Portão de acesso à via, beneficiados 
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      Anexo 2 – Procedimentos de Emergência 
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Nº TÍTULO 

 Série 1: Acidentes Envolvendo Comboios – Acções Primárias do PLC 

1.1 Acções iniciais subsequentes a um acidente envolvendo comboio(s) 

1.2 Chamada dos “Serviços de Emergência” 

1.3 Mobilização de elementos da REFER a envolver na emergência 

1.4 Aviso das outras entidades 

1.5 Declaração da categoria (“A”,”B”, ou “C”) de uma emergência 

1.6 Acções imediatas após a declaração de categoria “A” de uma emergência envolvendo 
comboio(s) 

1.7 Acções imediatas após a declaração de categoria “B” de uma emergência envolvendo 
comboios 

1.8 Acções imediatas após a declaração de categoria “C” de uma emergência envolvendo 
comboios 

1.9 Mobilização de Meios Ferroviários  

1.10 Chamada de apoio externo 

1.11 Movimentos de comboios de e para o local do acidente 

1.12 Restabelecimento das operações normais 

 Série 2: Acidentes Envolvendo Comboios – Acções Primárias no Terreno 

2.1 Relacionamento entre REFER e os Serviços de Emergência 

2.2 Organização do local do acidente – Emergência de categoria “A” 

2.3 Organização do local do acidente – Emergência de categoria “B” 

2.4 Organização do local do acidente – Emergência de categoria “C” 

2.5 Planeamento da recuperação 

2.6 Movimento de comboios no local do acidente 

 Série 3: Acidentes não Envolvendo Comboios – Acções Primárias do PLC 

3.1 Acções iniciais subsequentes a um acidente afectando a ferrovia mas não envolvendo 
comboio(s) 

3.2 Mobilização de elementos da REFER a envolver na emergência 

3.3 Aviso de outras entidades 

3.4 Declaração da categoria (”B” ou “C”) de uma emergência afectando a ferrovia mas não 
envolvendo comboio(s) 

 Série 4: Acidentes não Envolvendo Comboios – Acções Primárias do PLC 

4.1 Acções no local do GLE (emergência afectando a ferrovia mas não envolvendo 
comboios) 
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Anexo 3 – Disposições Complementares aos Procedimentos de Emergência 
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DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES AOS PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 
 

A. Conteúdo do registo a efectuar no local pelo GLE 

B. Conteúdo do registo de emergência do PLC 

C. Preservação de provas e investigações no local do acidente 

D. Controlo de movimento de pessoal para, e no local do acidente 

E. Relacionamento com os meios de comunicação social 

F. Identificação de pessoal no local 

 

A. Conteúdo do Registo a Efectuar no Local pelo GLE 
 

O GLE será responsável pela compilação de um registo das actividades que tenham lugar na zona 

do acidente. Este registo deve incluir os tempos de ocorrência de todas as actividades 

significativas, devendo, no mínimo, incluir os seguintes detalhes: 

 

1. Chegada de pessoal chave, incluindo Serviços de Emergência, pessoal da REFER, 

pessoal do Operador e outro pessoal no terreno; 

2. Os nomes de todo o pessoal que passe (em qualquer das direcções) através do cordão de 

segurança criado em redor do local do acidente; 

3. Hora de remoção do local dos passageiros ilesos; 

4. Hora de desencarceramento de passageiros eventualmente retidos no comboio 

acidentado; 

5. Destino dos passageiros ilesos; 

6. Hora de chegada e partida de meios de assistência ferroviários e rodoviários e detalhes da 

sua constituição 

7. Aspectos chave das comunicações entre as diferentes partes no terreno e entre o terreno 

e o PCL e, em particular, detalhes dos pedidos efectuados e das respectivas respostas; 

8. As descobertas de provas/evidências relacionadas com o acidente, registando os 

responsáveis pelas descobertas e os locais onde as provas/evidências serão guardadas 

9. As etapas principais do processo de recuperação do(s) comboio(s) envolvido(s) e da sua 

remoção do local; 

10. As etapas principais do processo de reparação da infra-estrutura incluindo a recolocação 

em tensão da catenária; 

11. Rendição de pessoal chave no terreno; 

12. A hora a que a infra-estrutura foi reaberta ao tráfego e detalhes de eventuais restrições 

(por exemplo de velocidade) impostas. 
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B. Conteúdo do Registo de Emergência do PCL 
 
 
O registo a efectuar no PCL deverá incluir os timings de todas as comunicações significativas 

relacionadas com o acidente, registando, no mínimo, os seguintes detalhes: 

 

 

1. Primeiras comunicações relacionadas com o acidente, incluindo indicação do(s) 

originatário (s); 

2. Chamada (s) efectuada (s) para os serviços de emergência 

3. Posições dos indicadores da sinalização / circuitos de via / agulhas significativos na 

vizinhança do acidente; 

4. Mensagens de chamada dos membros das equipas de emergência no terreno; 

5. Notificações para o Operador ou qualquer outra parte afectada pelo acidente; 

6. Conteúdo das mensagens de e para o local do acidente, incluindo hora de chegada ao 

local do GLE e sua identificação; 

7. Respostas desencadeadas em face dos pedidos emitidos a partir do local do acidente; 

8. Marchas de comboios efectuadas para apoiar as actividades no local do acidente; 

9. A hora a que a infra-estrutura foi reaberta ao tráfego e detalhes de eventuais restrições 

(por exemplo de velocidade) impostas; 

10. Quaisquer gravações de voz feitas antes do acidente e durante as operações de resgate e 

recuperação devem ser igualmente mantidas como parte dos registos pertinentes. 
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C. Preservação de Provas e Investigações no Local do Acidente 
 

A preservação de evidências (provas) e a investigação das causas do acidente são elementos 

importantes na resposta global a um acidente, mas de importância secundária durante a fase de 

resgate, na qual os serviços de emergência poderão estar a trabalhar para salvar vidas. Assim, em 

nenhuma circunstância as necessidades inerentes à preservação de provas e à realização de 

investigações poderá conflituar com as operações de resgate, que terão sempre máxima 

prioridade. 

 

O GLE terá autoridade para sancionar a realização de actividades associadas à preservação de 

provas e à realização de investigações no local para determinação das causas do acidente. 

Qualquer elemento da REFER ou de outra entidade envolvida na investigação do acidente deverá 

apresentar-se ao GLE ao chegar ao local do acidente e não iniciará as suas actividades sem que 

tenha autorização expressa do GLE. Este deverá consultar o Comandante dos Serviços de 

Emergência antes de autorizar essas actividades. 

 

Ao chegar ao local do acidente, os membros da equipa de investigação devem indicar os seus 

requisitos para a busca de provas e para a condução da investigação ao GLE. 

 

Quando determinados items sejam considerados de primordial importância para a investigação, os 

membros da equipa de investigação serão responsáveis por alertar deste facto o GLE, que tentará 

dar resposta aos requisitos da investigação, tendo em atenção aquilo já referido quanto à 

prioridade das acções de resgate e salvamento. 

 

Os processos de preservação e de investigação do acidente podem assumir um número de 

formas, incluindo: 

 

 ▪ Registos de detalhes específicos, como sejam leituras da pressão dos freios e posições 

 dos controlos de frenagem e potencia; 

 ▪ Obtenção de declarações do pessoal directa ou indirectamente envolvido no acidente, 

 incluindo eventuais testemunhas; 

 ▪ Realização de testes de alcoolémia e de estupefacientes; 

 ▪ Tirar fotografias de aspectos específicos relacionados com o acidente, quer no local do 

 acidente, quer noutros locais relevantes (por exemplo, edifícios onde se encontre alojado 

 equipamento do sistema de sinalização); 

 ▪ Realização de esquemas e croquis de elementos específicos do acidente. 
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 ▪ Identificação de items específicos de equipamento ou da infra-estrutura que possam ter 

 sido implicados no acidente. 

 ▪ Remoção desses items do local do acidente para efeitos de investigações posteriores. 

 ▪ Análises, investigações, etc.,fora do local do acidente, incluindo a interpretação de 

 provas  obtidas nos tacógrafos ou outros registadores existentes a bordo do comboio. 

 ▪ Inquéritos levados a cabo pela REFER, pelo Operador, pelo INTF ou outras entidades 

 oficiais. 

 

No caso de investigações levadas a cabo por outras entidades, o GLE procurará que as mesmas 

sejam acompanhadas por um elemento a REFER que, para além de auxiliar na realização dessas 

investigações, registará em paralelo a informação recolhida pelos elementos estranhos à REFER. 

 

Todas as notas, croquis e quaisquer dados recolhidos no âmbito das actividades de preservação 

de provas e de investigação do acidente deverão ser retidas como partes integrantes do conjunto 

de provas relacionadas com o acidente. 

 
D. Controlo de movimento de pessoal para, e no local do acidente 
 

De forma a assegurar que o resgate de passageiros pode ser efectuado com máxima eficiência, 

será necessário restringir o acesso: 

 

 ▪ à zona da emergência, em geral; e 

 ▪ ao local especifico onde o resgate está a decorrer. 

 

O primeiro objectivo será alcançado com a intervenção das forças policiais, que serão 

responsáveis pela montagem de um cordão de segurança à volta do sítio e pela restrição de 

acessos àqueles elementos que tenham uma razão efectiva para estarem no local. Para ter 

acesso ao local, um individuo terá que: 

 

 ▪ demonstrar, através de um meio de identificação que pertence a uma das entidades 

 envolvidas na  operação de resgate e recuperação (Serviços de Emergência, REFER, 

 Operador ou outras); ou 

 

 ▪ nomear alguém que já esteja no local e que assuma a responsabilidade pelo seu 

 ingresso. Neste caso, este elemento necessitará de deslocar-se ao ponto de controlo para 

 acompanhar o indivíduo recém-chegado na sua entrada. 
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E. Relacionamento com os meios de comunicação social 
 

A REFER será responsável por assegurar que os requisitos dos meios de comunicação social 

relativamente à operação de resgate e recuperação são, na medida do possível satisfeitos. 

 

Para o efeito, será reservado um espaço na área do acidente para elementos creditados dos 

meios de comunicação social e a REFER disponibilizará um elemento da Comunicação e Imagem 

para auxiliar os media no seu trabalho. 

 

O elemento da Comunicação e Imagem da REFER será o único ponto de contacto com os media 

em relação à actividade no local do acidente e aos detalhes do acidente, devendo assumir-se que 

mais ninguém deverá falar com os media.  

 

O elemento da Comunicação e Imagem terá acesso directo ao GLE e, como tal, terá 

possibilidades de se manter devidamente ao corrente da situação. 

 

O elemento da Comunicação e Imagem será responsável por apoiar os media no seu acesso ao 

local onde se processe a operação de resgate, se tal for considerado apropriado e sempre com 

expressa autorização do GLE, em articulação com os Serviços de Emergência. 

 

F: Identificação de Pessoal no local 
 

A fácil identificação do pessoal (em termos das funções que desempenha e da organização a que 

pertence) será da maior importância para a boa condução das operações no local. Nesse sentido, 

serão adoptadas as seguintes convenções relativas à designação de indivíduos / grupos 

específicos no terreno: 
 

 ▪ O Gestor Local de Emergência usará um casaco ou um colete de alta visibilidade, com 

 as palavras “Gestor Local de Emergência – REFER” inscritas num painel reflector nas 

 costas. 

 ▪ O Elemento da Comunicação e Imagem da REFER usará um casaco ou um colete de 

 alta visibilidade, com as palavras “Comunicação e Imagem – REFER” inscritas num painel 

 reflector nas costas. 

 ▪ O Gestor de Acidente do Operador deverá ser também claramente identificado no local. 
 

Nenhum outro pessoal ferroviário será especificamente identificado através de inscrições na sua 

indumentária, mas todo o pessoal deverá envergar vestuário de alta visibilidade. 
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Anexo 4 – Procedimentos de actuação comum na Ponte 25 de Abril e VAN 
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Apresenta-se seguidamente os procedimentos de actuação comum a adoptar nas situações de 

emergência em que se identificam os requisitos de articulação entre a Refer e a Gestiponte para a 

gestão dessas emergências, bem como de comunicação à Autoridade. 

 

Os procedimentos apresentados incidem sobre um conjunto de situações-tipo, identificadas na 

análise de risco efectuada e são apresentados de forma a cobrir a generalidade das actuações 

para a gestão dessas situações, devendo ser tomados como passíveis de adaptação a cada 

situação específica. 

 

Os procedimentos incluídos no presente Plano de Emergência são: 

 

1. Evacuação urgente de comboio; 

2. Incêndio no tabuleiro rodoviário da Ponte ou VAN; 

3. Incêndio no tabuleiro ferroviário (Ponte, VAN ou Túnel); 

4. Queda de objectos ou derrame de substância desde o tabuleiro rodoviário; 

5. Transbordo de passageiros; 

6. Electrificação da estrutura da ponte; 

7. Ameaça de rebentamento de engenho explosivo; 

8. Violação de acessos e perturbação da ordem; 

9. Imobilização de duração limitada de comboio na Ponte, VAN ou Túnel; 

10. Condicionamento de curta duração do tráfego rodoviário para assistência ao tabuleiro 

ferroviário. 

 

Em qualquer situação de emergência que não esteja especificamente contemplada nos 

procedimentos acima mencionados (por ex. danificação ou colapso de elementos estruturais, 

acidentes com origem externa tais como sismo, choque de um navio com um pilar da ponte, 

choque de aeronave, incêndio sobre a área sobrepassada), os procedimentos gerais a adoptar 

incluirão: 

 

 ▪ Aviso e alerta aos serviços de emergência da Autoridade 

 ▪ Accionamento da estrutura de gestão de emergência da Autoridade 

 ▪ A Gestiponte e a Refer, no âmbito das suas competências, disponibilizam os meios e 

 executam as acções solicitadas pela Autoridade e pelos serviços de emergência 

 ▪ Uma vez concluídas as eventuais operações de resgate e salvamento e os trabalhos de 

 reparação da infra-estrutura, será realizada uma inspecção conjunta, na sequencia da qual 

 e na presença de condições que o permitam, a Autoridade autorizará o restabelecimento 

 da circulação. 
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PROCEDIMENTO Nº1 
 
Evacuação urgente de comboio na Ponte 
 Versão: 1 Revisão: 0 Data: Julho 2003  
Sequência Actuação Obs. 
   

1 Ao receber a comunicação do maquinista do acidente e se, em 

resultado desse acidente (ex. incêndio), se verificar risco para a 

integridade física dos passageiros a bordo do comboio acidentado e, 

como tal, se verificar a necessidade de evacuar o comboio de 
imediato, o PC decide, em conjunto com o maquinista, se a 

evacuação se fará para o tabuleiro rodoviário, para o VAN ferroviário 

ou para terra firme, e acordo com os seguintes critérios: 

●  Se o comboio se encontrar imobilizado no viaduto ou na ponte mas 

próximo do encontro do viaduto, a evacuação deverá ser feita em 

direcção ao Alvito; 

●  Se o comboio se encontrar no túnel a evacuação deverá ser feita 

em direcção ao Pragal; 

● Como ultima opção e na impraticabilidade das alternativas 

anteriores deverá ser adoptada a evacuação para o tabuleiro 

rodoviário da Ponte. 

 

2 O PCL faz parar todas as composições em direcção ao local do 

acidente e faz o Aviso e Alerta ao CNOS 

 

3 O PCL informa a Autoridade do acidente e de que se vai processar ou 

está a acontecer uma evacuação de emergência  

 

4 A Autoridade declara ou confirma o nível da emergência e mobiliza o 

seu pessoal, conforme necessário 
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5 Se a evacuação não se fizer para o tabuleiro rodoviário ir 

directamente para o passo 8 

Se a evacuação se fizer para o tabuleiro rodoviário: 

O PCL informa imediatamente o PC Gestiponte de que se vai fazer a 

evacuação dos passageiros de um comboio, indicando localização do 

comboio imobilizado, via em que se encontra e número aproximado 

de passageiros. 

Acorda com a Gestiponte a escada de acesso a utilizar (em principio 

deverá ser utilizada uma única escada; a utilização de uma segunda 

escada só deverá ser considerada quando se verificar a presença de 

elementos de apoio que o permitam fazer em segurança) e o local 

para onde os passageiros serão encaminhados uma vez no tabuleiro 

rodoviário. 

 

6 O PC Gestiponte, em articulação com as forças de segurança, 

procede ao encerramento do tráfego automóvel, e à deslocação de 

pessoal para enquadramento dos passageiros no tabuleiro rodoviário, 

de forma a permitir a chegada dos bombeiros rapidamente e dos 

transportes alternativos. 

 

7 O PCL instrui a tripulação do comboio em face do acordado com o 

PC e Gestiponte 

Continua no passo 10 

 

8 Se a evacuação não se fizer para o tabuleiro rodoviário: 

O PCL informa a Gestiponte de que está a decorrer uma evacuação 

 

9 Gestiponte reforça vigilância quanto a acessos ao tabuleiro rodoviário 

e satisfaz eventuais solicitações da Refer quanto ao condicionamento 

do tráfego rodoviário para assistência ao tabuleiro ferroviário 

procedimento 10) 

Ver 

proc. 10 

10 O PCL comunica ao Permanente da Produção ou CAT do Operador 

aquilo que se encontra previsto para a evacuação 

 

11 O Permanente da Produção ou CAT do(s) Operador(es) trata(m)  da 

mobilização da sua estrutura e do envio para o local de pessoal e 

meios (autocarros) para acolherem os passageiros evacuados, 

articulando com a Gestiponte e forças de segurança os caminhos de 

acesso a utilizar. 
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12 O PCL informa e mantém actualizada a informação aos CNOS, à 

Autoridade e ao GLE 

 

13 A tripulação tentará averiguar da existência no comboio de algum 

agente adicional do Operador ou de elementos das forças de 

segurança que possam auxiliar na evacuação. A verificar-se a sua 

presença deverão colocar-se às ordens do maquinista, o qual lhes 

atribuirá responsabilidades nas acções subsequentes. 

 

14 A tripulação do comboio inicia a evacuação do comboio, 

comunicando previamente aos passageiros o caminho e o 

comportamento que estes deverão adoptar ao abandonarem o 

comboio, nomeadamente: 

● Direcção para que os passageiros se devem dirigir 

● Os passageiros devem deslocar-se pelo passadiço, não 

atravessando as linhas para o passadiço do outro lado 

● Os passageiros devem manter a calma na sua deslocação e 

desimpedir o caminho o mais rapidamente possível sem atropelos 

 

15 Um dos elementos da tripulação deverá ir a abrir a coluna, indicando 

o caminho aos passageiros; assim que chegue ao local de destino ou 

assim que se encontre com os elementos da Gestiponte, da GNR BT 

ou doutro pessoal de apoio que possa enquadrar os passageiros 

evacuados deverá voltar para junto do comboio o mais rapidamente 

possível. 

O outro elemento da tripulação deve ficar junto do comboio, 

assegurando que nenhuns passageiros se dirigem na direcção errada 

e mantendo-se atento a eventuais comunicações do PCL através do 

rádio solo-comboio. 

Na indisponibilidade em resultado de ferimentos, por exemplo de um 

dos elementos da tripulação, o elemento restante deverá ficar junto 

do comboio. 

 

16 O GLE avalia a situação Geral do acidente e tratam de confirmar 

junto do pessoal do Operador que todos os passageiros foram 

evacuados e apurar os respectivos destinos. 

 

17 O GLE declara a conclusão da evacuação  

 FIM  
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PROCEDIMENTO Nº2 

 

Incêndio no tabuleiro rodoviário da Ponte e VAN 

 Versão: 1 Revisão: 0 Data: Julho 2003  

Sequência Actuação Obs. 

1 Ao tomar conhecimento de incêndio no tabuleiro rodoviário da Ponte 

o PC Gestiponte avisa imediatamente o PCL 

 

2 Se se tratar de incêndio na ponte, o PCL desencadeia as acções 

necessárias para parar os comboios em direcção à ponte, desligar a 

tensão na catenária e estabelecer a ligação de catenária à terra, sem 

provocar a imobilização (prolongada) de comboios no Túnel, Ponte ou 

VAN; 

Se se tratar de incêndio no VAN, o PCL desencadeia as acções 

necessárias para, caso seja necessário, condicionar ou mesmo parar 

a circulação ferroviária: 

Em qualquer caso, deverá retirar-se da Ponte, VAN ou Túnel 
qualquer comboio que esteja aí presente antes de desligar a 
tensão catenária. 

 

3 PC Gestiponte faz o Aviso e Alerta o CNOS, informa a Autoridade e 

articula com as forças de segurança para condicionar o tráfego 

rodoviário. 

 

4 PC Gestiponte mobiliza os seus meios (patrulha) para o local do 

acidente, se estes não se encontrarem já no local 

 

5 A patrulha rodoviária reporta ao PC Gestiponte informações 

complementares quanto ao incêndio e tenta combater o mesmo com 

os meios disponíveis e assumindo sempre que a catenária se 
encontra em tensão: risco de electrocussão. 

 

6 PC Gestiponte actualiza informação à Autoridade e ao PCL  

7 Em função da informação recebida, a Autoridade declara ou confirma 

o nível de emergência e mobiliza o seu pessoal no caso de se tratar 

de emergência de nível 1. 
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8 PCL confirma ao PC Gestiponte que a tensão na catenária está 

desligada e que foi estabelecida a ligação da catenária à terra se se 

existem comboios na ponte ou não (risco de passageiros a subirem 

para o tabuleiro) 

 

9 Os bombeiros chegam ao local, iniciam o combate ao incêndio e, se 

viável, fazem estimativa, aos gestores de acidente Gestiponte e/ou 

Refer, de quanto tempo os tráfegos rodoviário e ferroviário têm de 

ficar interrompidos 

 

10 No caso de a articulação de comboios tiver que ficar suspensa por 

um longo período e se houver algum comboio parado na ponte, VAN 

ou Túnel, o PCL desencadeia os procedimentos para a sua reversão 

(recorrendo, se necessário ou mais rápido, a tracção diesel) ou 

evacuação ou transbordo 

 

11 Analogamente, se o tráfego rodoviário tiver que ficar cortado (num ou 

em ambos os sentidos) por um longo período a Gestiponte 

desencadeará as acções necessárias para escoar os veículos retidos 

e para desviar o tráfego adicional em direcção à ponte 

 

12 As operações de combate ao incêndio e de limpeza do pavimento 

decorrem com a circulação de comboios suspensa e com o tráfego 

rodoviário suspenso ou condicionado 

 

13 Após a conclusão da intervenção dos serviços de emergência, a 

Autoridade, em articulação com a Refer e a Gestiponte, confirma que 

existem condições de segurança para o restabelecimento da 

circulação e declara o final da emergência 

 

 FIM  
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PROCEDIMENTO Nº3 
 
 
Incêndio no tabuleiro ferroviário (ponte, VAN ou túnel) 
 
 Versão: 1 Revisão: 0 Data: Julho 2003  
Sequência Actuação Obs. 

1 Ao tomar conhecimento de incêndio e imobilização de um comboio na 

Ponte ou VAN o PCL implementa acções para parar a circulação, 

cortar a catenária e estabelecer a ligação da catenária à terra. 

Em qualquer caso, deverá retirar-se da Ponte, VAN ou Túnel 
qualquer comboio que esteja aí presente antes de desligar a 
tensão catenária 

 

2 PCL faz o Aviso e Alerta a Autoridade e o PC Gestiponte  

3 Se houver lugar à evacuação de emergência do comboio, aplicam-se 

as disposições constantes no procedimento 1 

Ver 

proc. 1 

4 Se o incêndio se verificar no VAN ou Ponte o tráfego rodoviário 

deverá ser sempre interrompido, bem como no caso em que, 

tratando-se de um incêndio no túnel do Pragal, a eventual saída de 

fumo pela extremidade norte do túnel possa diminuir a segurança da 

circulação rodoviária 

 

 

 

 

5 Se se verificar a necessidade de se condicionar o tráfego rodoviário 

para assistência ao tabuleiro ferroviário, aplicam-se as disposições 

constantes no procedimento 10 

 

Ver 

proc. 10 

6 Em qualquer caso, Gestiponte reforça vigilância para detectar 

pessoas a subir escadas de acesso ao tabuleiro rodoviário 

 

7 Em função da informação recebida, a Autoridade declara ou confirma 

o nível de emergência mobilizando os meios complementares no 

caso de se tratar de emergência de nível 1. 

 

8 Os bombeiros chegam ao local, iniciam o combate ao incêndio após 

contactar com o PCL para saber em que estado está a catenária e, se 

viável, fazem estimativa, à Gestiponte e/ou Refer, de quanto tempo 

os tráfegos rodoviário e ferroviário têm de ficar interrompidos 

 

9 Os bombeiros tratam com o GLE a mobilização por meios ferroviários 

de equipamento de combate ao incêndio  
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10 Se a articulação de comboios tiver que ficar suspensa por um longo 

período e se houver algum comboio parado na ponte, VAN ou Túnel, 

o PCL desencadeia os procedimentos para a sua reversão 

(recorrendo, se necessário ou mais rápido, a tracção diesel) ou 

evacuação ou transbordo 

 

11 Analogamente, se o tráfego rodoviário tiver que ficar cortado (num ou 

em ambos os sentidos) por um longo período a Gestiponte 

desencadeará as acções necessárias para escoar os veículos retidos 

e para desviar o tráfego adicional em direcção à ponte 

 

12 Após a conclusão da intervenção dos serviços de emergência, a 

Autoridade, em articulação com a Refer e a Gestiponte, confirma que 

existem condições de segurança para o restabelecimento da 

circulação e declara o final da emergência 

 

 FIM  
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PROCEDIMENTO Nº4 
 
 
Queda de objectos ou derrame de substância desde o tabuleiro rodoviário para o 
tabuleiro ferroviário 

 
 Versão: 1 Revisão: 0 Data: Julho 2003  

Sequência Actuação Obs. 

1 Se a queda de objectos ou o derrame for detectado em primeiro lugar 

no tabuleiro rodoviário, o PC Gestiponte avisa o PCL para parar 

comboios imediatamente e para desligar a tensão na catenária e 

estabelecer a sua ligação à terra 

 

2 Se a queda de objectos ou derrame for detectado no tabuleiro 

ferroviário pelo maquinista de um comboio ou por outro agente 

ferroviário em serviço na ponte, este avisa imediatamente PCL; o 

maquinista deve, em casos extremos, recorrer ao botão de alarme do 

rádio solo comboio para evitar que outro comboio (em sentido 

contrário) entre a ponte e passe pelo local 

 

3 PCL bloqueia o cantão “ponte” e, após o seu desimpedimento, 

desliga a tensão na catenária e estabelece a sua ligação à terra e 

comunica com o PC Gestiponte para confirmação da situação 

 

4 O PCL fará a suspensão da circulação de forma a evitar a 

imobilização ou retenção prolongada de comboios no Túnel, Ponte ou 

VAN 

 

5 PC Gestiponte faz o Aviso e Alerta ao CNOS e informa a Autoridade  

6 PC Gestiponte mobiliza meios (patrulha rodoviária) para o local do 

acidente 

 

7 A patrulha rodoviária reporta ao PC Gestiponte o tipo de substância 

em causa no derrame e quantidade de substancia já derramada e 

que possa ainda ser derramada 

 

8 PC Gestiponte actualiza informação à Autoridade e ao PCL  

9 Em função da informação recebida, a Autoridade declara ou confirma 

o nível de emergência mobilizando os meios complementares no 

caso de se tratar de emergência de nível 1. 
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10 PCL confirma ao PC Gestiponte que a tensão na catenária está 

desligada e que foi estabelecida a ligação da catenária à terra e se 

existem comboios na ponte ou não (risco de passageiros a subirem 

para o tabuleiro) 

 

11 Os bombeiros chegam ao local e em face da apreciação que fazem 

da situação acordam com Gestiponte e Refer se a circulação dos 

comboios e o tráfego rodoviário se pode restabelecer ou, em caso 

negativo, a estimativa do tempo para tal necessário 

 

12 Se a articulação de comboios tiver que ficar suspensa por um longo 

período e se houver algum comboio parado na ponte, VAN ou Túnel, 

o PCL desencadeia os procedimentos para a sua reversão 

(recorrendo, se necessário ou mais rápido, a tracção diesel) ou 

evacuação ou transbordo 

 

13 Analogamente, se o tráfego rodoviário tiver que ficar cortado (num ou 

em ambos os sentidos) por um longo período a Gestiponte 

desencadeará as acções necessárias para escoar os veículos retidos 

e para desviar o tráfego adicional em direcção à ponte 

 

14 As operações de contenção e/ou de resolução do acidente, incluindo 

as operações de lavagem do pavimento (se aplicável), decorrem com 

a circulação de comboios e o tráfego rodoviário suspensos até que a 

Autoridade (se se tratar de emergência de nível 1), ou os gestores de 

acidente Gestiponte e Refer (no caso de emergência de nível 2) 

declarem que a circulação normal possa ser restabelecida. 

Deverá ser assegurado o corte de tensão na catenária e sua 
ligação à terra antes de proceder à lavagem do pavimento. 

 

 FIM  
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PROCEDIMENTO Nº5 
 

Transbordo de passageiros 

 Versão: 1 Revisão: 0 Data: Julho 2003  

Sequência Actuação Obs. 

 O transbordo deverá ser feito se previsivelmente não for 

previsivelmente possível remover o comboio da ponte, com os 

passageiros no seu interior, num prazo máximo de 1 hora. 

Em função dos condicionalismos presentes em cada situação, poderá 

se considerado: 

● Transbordo directo entre dois comboios estacionados lado a lado, 

recorrendo a passarelas 

● Transbordo entre o comboio imobilizado e outro estacionado nas 

proximidades, implicando deslocação dos passageiros através do 

passadiço 

● Transbordo dos passageiros para autocarros 

Em caso de transbordo motivado por avaria de catenária 
(paragem do comboio) é necessário assegurar, antes do início 
do transbordo, que não existe perigo de electrocussão para os 
passageiros. 

Assim, em caso de transbordo numa situação em que haja danos 
na catenária é necessário assegurar previamente o corte de 
tensão na catenária e a ligação desta à terra. 

 

1 O GLE, após acordar com o Operador, transmite e acorda com a 

Gestiponte os seus requisitos para a realização do transbordo 

 

2 Se o transbordo não se fizer para o tabuleiro rodoviário, a 

Gestiponte só terá a: 

● Facilitar, mediante solicitação da Refer, eventuais acessos por via 

rodoviária de pessoal e de equipamento para intervenção no tabuleiro 

ferroviário, de acordo com procedimento 10 

● Reforçar vigilância para detectar pessoas a subir escadas de 

acesso ao tabuleiro rodoviário  

 

 

 

 

 

Ver 

proc. 10 
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3 O transbordo só se iniciará quando: 

● tendo havido danos na catenária, haja confirmação do PCL de que 

a tensão na catenária se encontre cortada e a ligação à terra 

efectuada; 

● toda e qualquer circulação de comboios no local estiver suspensa; 

● se verificar que as condições ambientais (nomeadamente 

meteorológicas – ventos – e de luminosidade) estão aceitáveis 

● os passageiros tenham sido adequada e repetidamente informados 

da operação e do comportamento que lhes será exigido durante a 

mesma 

● o comboio ou os autocarros que vão receber os passageiros 

estiverem a postos para tal 

● se encontrar no local o numero de elementos de apoio do Operador 

e da Refer necessários para a operação 

● se encontrar presente apoio de ambulâncias e bombeiros, para lidar 

com eventuais situações em que passageiros fiquem feridos na 

sequencia do transbordo 

● no caso de transbordo que se passa para (ou através) do tabuleiro 

rodoviário, a Gestiponte confirme que a circulação na Ponte se 

encontra nos moldes previamente acordados para a operação 

 

4 Após verificar a existência de condições para se iniciar o transbordo e 

tiver confirmação de todas as entidades envolvidas, o GLE dará 

ordem para se iniciar o transbordo 

 

5 Na realização do transbordo observar-se-ão as seguintes condições: 

● O transbordo entre comboios através da passarela implicará a 

presença de dois elementos de apoio por cada passarela instalada; o 

número de passarelas a instalar será acordado entre o GLE e o 

Operador, em função da configuração da composição e do seu 

estado, do número de passageiros a transbordar e do pessoal de 

apoio disponibilizável em tempo útil para a operação 

● o transbordo entre comboios através do passadiço será feito com 

acompanhamento dos passageiros põe elementos do Operador; no 

mínimo deverá existir um elemento a abrir a coluna, indicando o 

caminho aos passageiros e um outro a fechar a coluna, assegurando-

se que nenhum passageiro é deixado para trás  
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6 A operação de transbordo só poderá ser dada por terminada no local 

da ocorrência após verificação, por inspecção, de que todos os 

passageiros abandonaram o comboio imobilizado. Uma vez tal 

condição verificada o GLE encarregar-se-á de comunicar o final da 

operação de transbordo às entidades envolvidas. 

 

 FIM  
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PROCEDIMENTO Nº6 
 
 
Electrificação da estrutura da Ponte 

 
 Versão: 1 Revisão: 0 Data: Julho 2003  
Sequência Actuação Obs. 

 Face às características da ponte a sua electrificação só poderá 

ocorrer caso haja uma falha simultânea da subestação do Fogueteiro 

(que desarmará caso haja uma falha de isolamento) e da rede de 

terras da Ponte, situação que terá uma probabilidade de ocorrência 

ínfima. Todavia, importa referir que, 

a) Uma falha de isolamento que provoque o desarme da 

subestação pode originar a suspensão da exploração 

ferroviária durante o período necessário para a detecção do 

isolador deficiente; 

b) Uma avaria pode provocar a libertação da catenária dos seus 

apoios. No caso da catenária cair sobre a estrutura da ponte 

a subestação desarma e não permite a religação. No caso em 

que a catenária se liberte dos apoios e não atinge a estrutura 

da ponte, não ocorre a desarma da subestação, havendo 

perigo grave de electrocussão para quem se aproximar da 

extensão da catenária com avaria; 

c) Sempre que seja detectado, pelos maquinistas, a partir da 

vídeo-vigilância ou por qualquer elemento na ponte, um 

comportamento anormal da catenária, desarmes aleatórios 

associados à passagem de comboios na ponte, descargas 

em isoladores ou a presença de objecto estranho na 

catenária, o PCL deverá ser prontamente informado de modo 

a mobilizar a equipa de catenária de Campolide, que tomará 

as medidas necessárias. 

 

1 O PCL é informado do problema: 

● pela Gestiponte, 

● pela Autoridade ou  

● por pessoal da Refer ou do Operador Ferroviário 

 

2 O PCL trata de desligar a tensão na catenária (depois de desimpedir 

o cantão da ponte) e de mobilizar brigada de conservação de 

catenária. 
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3 Se do acidente tiver resultado vitimas o PCL faz o Aviso e Alerta ao 

CNOS, se este não tiver já sido feito pelo PC Gestiponte ou 

Autoridade  

 

4 PCL informa PC Gestiponte e Autoridade do ponto de situação  

5 PCL solicita ao PC Gestiponte eventuais condicionamentos de tráfego 

para deslocação de meios (brigada de conservação) ou para o seguro 

desenvolvimento dos trabalhos 

 

6 Os trabalhos de detecção de anomalia e de reparação prosseguem e, 

quando concluídos, a Refer comunica à Autoridade que o problema 

se encontra resolvido 

 

7 Após realização de uma inspecção conjunta (Autoridade, Refer, 

Gestiponte), que pode contar igualmente com a participação de apoio 

técnico externo, a Autoridade declarará o final da emergência. 

 

 FIM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELSLV1R0. doc     Anexos 4 – Pág 16



Plano de Emergência da Linha do Sul (Lisboa – Pinhal Novo) 

Versão 1; Revisão 0 / Julho 2003 

 
 
PROCEDIMENTO Nº7 
 
 
Ameaça de rebentamento de engenho explosivo 

 
 Versão: 1 Revisão: 0 Data: Julho 2003  
Sequência Actuação Obs. 

 O presente procedimento pressupõe que cada uma das entidades 

(Refer, Gestiponte e Autoridade) disponha de procedimentos internos 

que assegurem que uma eventual ameaça de rebentamento de um 

engenho explosivo recebida em qualquer das suas dependências, 

relativa especificamente à Ponte, VAN ou túnel do Pragal, 

a) Seja recebida de forma a recolher o máximo de informação 

possível sobre a localização do engenho e credibilidade da ameaça; 

b) Seja encaminhada de imediato para: 

● o PCL em Campolide, no caso de ameaças recebidas pela Refer ou 

um dos Operadores; 

● o PC Gestiponte, no caso de ameaças recebidas pela Gestiponte, 

● A Autoridade, em todos os casos 

● PSP e GNR 

 

1 O PCL, o PC Gestiponte ou a Autoridade, ao receberem a informação 

da ameaça, fazem imediatamente o Aviso e Alerta às forças de 

segurança, transmitindo, de forma tão completa e objectiva quanto 

possível, detalhes sob a ameaça e a forma de como esta foi feita 

 

2 Se a ameaça for recebida pela Refer ou por um dos Operadores, o 

PCL informa a Autoridade. 

Analogamente, se a ameaça for recebida pela Gestiponte, o PC 

Gestiponte informa a Autoridade. 

 

3 No caso de a decisão ir no sentido de suspender a circulação, a 

Autoridade comunica-o ao PC Gestiponte e ao PCL, que 

desencadeiam as acções necessárias para o corte do tráfego 

rodoviário e ferroviário 

 

4 A Autoridade transmite à Refer e à Gestiponte eventuais requisitos 

que lhe tenham sido transmitidos pelas forças de segurança para a 

realização de buscas e detecção do engenho. 
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5 Uma vez concluídas as buscas, as forças de segurança transmitem à 

Autoridade que a operação se concluiu, após o que a Autoridade 

declara o fim da emergência à Gestiponte e à PCL, que tratam do 

restabelecimento do serviço. 

 

 FIM  
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PROCEDIMENTO Nº8 
 
 
Violação de acessos e perturbação da ordem 

 
 Versão: 1 Revisão: 0 Data: Julho 2003  
Sequência Actuação Obs. 

 A ocorrência de uma situação de violação de acessos e perturbação 

da ordem num dos tabuleiros da Ponte originará que: 

 

1 Se a ocorrência se der no tabuleiro rodoviário, o PC Gestiponte faz o 

aviso e alerta às forças de segurança e informa o PCL e a Autoridade 

da situação 

 

2 Analogamente, se a ocorrência se der no tabuleiro ferroviário, o PCL 

faz o aviso e alerta às forças de segurança e informa o PC Gestiponte 

e a Autoridade da situação 

 

3 A Refer e a Gestiponte colaborarão mutuamente na resolução da 

ocorrência, procedendo a, conforme o necessário: 

● condicionamentos de tráfego 

● reforço da vigilância nas infra-estruturas à sua responsabilidade 

● comunicação da evolução da situação, entre si e a Autoridade 

 

4 No caso de situações que afectem simultaneamente ambos os 

tabuleiros ou partes comuns a Autoridade declarará estar-se na 

presença de uma emergência de nível 1 e coloca-se à disposição das 

forças de segurança, que conduzem a situação 

 

5 A entidade que desencadeou a resposta, ou a Autoridade, no caso de 

ter declarado emergência de nível 1, comunicará às restantes 

entidades o final da emergência, após o que se poderá restabelecer a 

circulação normal. 

 

 FIM  
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PROCEDIMENTO Nº9 
 
 
Imobilização de duração limitada de comboio na Ponte, VAN, ou Túnel do Pragal 

 
 Versão: 1 Revisão: 0 Data: Julho 2003  
Sequência Actuação Obs. 

   
1 Se o comboio estiver parado mais do que 5 minutos na Ponte, VAN, 

ou Túnel do Pragal, PCL avisa PC Gestiponte 

 

2 Gestiponte reforça vigilância para detectar pessoas a subir escadas 

de acesso ao tabuleiro rodoviário ou a sair do túnel em direcção aos 

acessos e tabuleiros rodoviário; Refer mantêm vigilância (vídeo e pala 

tripulação do comboio, em contacto com P) no tabuleiro ferroviário. 

 

3 Se a Gestiponte detectar passageiros do comboio a subirem as 

escadas, o PC Gestiponte avisa a Refer. 

 

4 Refer dá instruções ao Operador de modo a que os passageiros  

sejam mantidos informados e no interior do comboio; se se verificar a 

saída de passageiros, toma as disposições previstas no procedimento 

1 (Evacuação Urgente) 

Ver 
proc. 1 

5 PCL mantém Gestiponte regularmente informada da evolução da 

situação 

 

6 Se for necessária a deslocação de pessoal ou equipamento por via 

rodoviária para assistência ao comboio imobilizado, aplicam-se as 

disposições previstas no procedimento 10 (Condicionamentos ao 

tráfego rodoviário para assistência ao tabuleiro ferroviário)  

Ver 
proc. 10 

7 Se não for possível remover o comboio da Ponte / VAN num prazo de 

1 hora, a Refer desencadeará as acções para transbordo (ver 

procedimento 5), tomando essa decisão num prazo máximo de 15 

minutos após a imobilização do comboio. 

Ver 
proc. 5 

8 Ultrapassada a situação, PCL informa Gestiponte (e Autoridade, se 

tiver sido previamente avisada) do restabelecimento da operação 

normal. 

 

 FIM  
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PROCEDIMENTO Nº10 
 
 
Condicionamento de curta duração do tráfego rodoviário para assistência ao tabuleiro 
ferroviário 

 
 Versão: 1 Revisão: 0 Data: Julho 2003  
Sequência Actuação Obs. 

 A Gestiponte fará, em articulação com as forças de segurança e 
a pedido da Refer ou da Autoridade, condicionamentos de curta 
duração do tráfego rodoviário para assistência ao tabuleiro 
ferroviário, em situações como, por exemplo: maquinista 
desfalecido, reparações ligeiras de emergência, corpo na linha 

 

1 PCL informa PC Gestiponte da ocorrência e da necessidade de se 

utilizar o tabuleiro rodoviário para acesso de meios de assistência ao 

tabuleiro ferroviário  

 

2 O PC Gestiponte e o PCL acordam e combinam detalhes do 

condicionamento de tráfego rodoviário (sentido, nº vias de tráfego, 

duração, etc.) 

 

3 PC Gestiponte trata de implementar o condicionamento acordado em 

coordenação com as forças de segurança 

 

4 PCL informa Autoridade da ocorrência e do que foi acordado com a 

Gestiponte 

 

5 PCL mantém Gestiponte e Autoridade ao corrente da evolução da 

situação 

 

6 No terreno, o GLE gere a movimentação de meios de e para o local 

de ocorrência de forma a minimizar a duração do condicionalismo do 

tráfego rodoviário 

 

7 Assim que receba informação do GLE de que já não é necessária a 

manutenção do condicionamento do tráfego rodoviário, o PC informa 

a Autoridade de que se pode restabelecer a circulação rodoviária 

normal e, em seguida informa o PC Gestiponte 

 

8 PC Gestiponte trata, em articulação com as forças de segurança, de 

restabelecer a circulação rodoviária normal. 

 

 FIM  
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
O presente questionário é o instrumento de recolha de dados para realização de um trabalho de 

investigação integrado no âmbito do Mestrado de Medicina de Catástrofe realizado no Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar 

 

As questões que se seguem pretendem recolher a sua opinião sobre os planos de intervenção, 

protecção e riscos relativamente à Ponte 25 de Abril. Pedimos que leia com atenção cada 

pergunta e que responda o mais honestamente possível. 

 

Se não tiver a certeza sobre a resposta a dar, dê-nos a que achar mais apropriada. 

A informação que nos fornecer nunca será usada de modo a poder ser identificado/a. 

 

 

OBRIGADO PELO SEU TEMPO E AJUDA 



 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 

 
1 - Qual a sua idade: ____ Anos 

 

2 - Qual o seu Sexo:    
 
 1) Masculino ____   
 
 2) Feminino ____ 

 

3 - Qual a sua profissão: ___________________________________ 

 

4 - Quais as suas habilitações literárias? 
 

 1) Não sabe ler nem escrever 

 2) Sabe ler e escrever 

 3) Ensino Básico (9º ano de escolaridade) 

 4) Ensino Secundário (12º ano de escolaridade) 

 5) Ensino Superior (Politécnico e/ou Universitário) 

 

5 - Qual a sua situação familiar? 

 

 1) Casado/a com registo 

 2) Casado/a sem registo 

 3) Solteiro/a 

 4) Viúvo/a 

 5) Divorciado/a 

 6) Separado/a 

 

6 - Local de residência actual: 
 
 

Freguesia: _______________ Concelho: _______________ 
 
 
7 - Com que frequência de utiliza a Ponte 25 de Abril?  
     

 1) Diariamente: ____ 



 2) Ocasionalmente: ____ 

 

8 - Há quanto tempo utiliza a Ponte 25 de Abril? 

 

 1) Meses ____  
  
 2) Anos ____ 
 
 
9 – Qual o meio de transporte que utiliza para atravessar a Ponte 25 de Abril? 

 
 1) Rodoviário 
 
 2) Ferroviário 

 
10 - Considera que os utentes da Ponte 25 de Abril têm a preocupação em conhecer as 
medidas de prevenção e os procedimentos a adoptar, preconizados pelas entidades 
responsáveis, face a uma situação de emergência? 

 

 
Concordo 

inteiramente 
 

 
Concordo 

 
Não sei, não 

tenho opinião 

 
Discordo 

 
Discordo 

completamente 

 
5 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
11 - Como utilizador da Ponte 25 de Abril, conhece os procedimentos de actuação em caso 
de emergência (rodoviária e/ou ferroviária) elaborados para a ponte?  

 

1) Não 

2) Sim 

 

12 – Considera os exercícios de treino, a formação e a informação, instrumentos essenciais 
para a preparação e prevenção de situações de emergência?  

 
 

Concordo 
inteiramente 

 

 
Concordo 

 
Não sei, não 

tenho opinião 

 
Discordo 

 
Discordo 

completamente

 
5 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 



13 – Tem conhecimento de algum exercício de treino, acção de formação ou de informação 
realizada pelas entidades responsáveis pela segurança e socorro da Ponte 25 de Abril 
(junto dos utentes), referente aos procedimentos de actuação mais adequados numa 
situação de emergência? 

 

1) Não 
 
2) Sim 

 
 
14 - Se sim, participou em algum exercício de treino, acção de formação ou recebeu alguma 
informação neste âmbito? 

 

1) Não 

2) Sim 

 
15 - Alguma vez lhe foi solicitado por parte das entidades responsáveis, a sua opinião sobre 
a sua percepção de risco na utilização da Ponte 25 de Abril? 

 

1) Não 

2) Sim 

 

16 - Tem confiança na actuação das entidades responsáveis pela segurança e socorro na 
Ponte 25 de Abril? 

 
 

Concordo 
inteiramente 

 

 
Concordo 

 
Não sei, não 

tenho opinião 

 
Discordo 

 
Discordo 

completamente

 
5 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
17 – Na sua opinião o que deveria ser feito para melhorar a segurança na Ponte 25 de Abril? 
 
        
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 


