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1. INTRODUÇÃO 

Os acidentes com múltiplas vítimas representam uma alteração crítica da vida cotidiana. São 

acontecimentos que surgem de forma súbita, nos quais há grande envolvimento de pessoas e 

bens domésticos, e podem ser acompanhados, em maior ou menor grau, pela desestruturação 

dos sistemas de resposta da comunidade (sistemas de transporte, redes de comunicação, 

organismos de emergência etc.). .) Perante estes eventos dramáticos e inesperados, as 

autoridades públicas têm o dever e a responsabilidade de zelar pelos cidadãos e de estarem 

preparadas para que, mediante planificação prévia, possam fornecer uma resposta eficaz e 

eficiente, estruturada e adaptada ao contexto real em que se origina o incidente. 

2. OBJETIVO, ÂMBITO E CARÁCTER 

2.1. Objetivo 

O objetivo deste documento é estabelecer as atuações específicas a serem executadas no caso 

de ocorrerem na emergência várias vítimas. Regula os aspetos relacionados ao apoio psicológico 

às vítimas e familiares e estabelece as diretrizes para atuações a serem desenvolvidas pelos 

hospitais da área da ARIEM, na gestão de uma emergência em que um grande número de 

pessoas tenha morrido. 

2.2. Âmbito 

O âmbito deste procedimento é a área geográfica que inclui a área ARIEM que é objeto do PTET 

que abrange um território transfronteiriço binacional Espanha-Portugal com a seguinte 

distribuição territorial: 

• Na Comunidade Autónoma da Galiza (duas províncias): 

• Província de Ourense: termos municipais de: A Gudiña, A Mesquita, A Veiga, Baltar, 

Bande, Calvos de Randín, Cualedro, Entrimo, Laza, Lobeira, Lobios, Monterrei, 

Muiños, Oímbra, Los Blancos, Padrenda, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de 

Veiga, Riós, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Verín, Viana do Bolo, Vilar do Bairro, 

Vilar de Santos, Vilardevós e Xinzo de Limia. 

• Província de Pontevedra: termos municipais de: A Guarda, Arbo, As Neves, Crecente, 

O Porriño, O Rosal, Oia, Salvaterra de Minho, Tomiño e Tui. 

• Na Comunidade Autónoma de Castela e Leão (duas províncias): 

• Província de Salamanca: termos municipais de: Ahigal dos Aceiteros, Alameda de 

Gardón, La Almedilla, Albergue de Argañán, Aldadávila de Ribera, Aldea del Obispo, 

Barreuecopardo, La Bouza, Casa de Flores, Castillejo e Martín Viejo, Espeja , a 

Fregueneda, Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, Hinojosa de Duero, Masueco, 

Mieza, Navasfrías, El Payo, Pereña de la Ribera, Porto Seguro, San Felice de Gallegos, 

Saucelle, Sobradillo, Vilvestre, Villar de Cervo e Villarino de los Aires. 

• Província de Zamora: termos municipais de: Alcañices, Bermillo de Sayago, Fariza, 

Fermoselle, Figueruela de Arriba, Fonfría, Hermisende, Lubián, Manzanal de Arriba, 

Pedralba da Pradaria, Pías, Pino del Oro, Porto de Sanabira, Puebla de Sanabria, 

rabanete de Aliste, Requejo, Torregamones, Trabazos, Villar del Buey e Villardiegua 

de la Ribera. 
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• Em Portugal: 5 Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) III: 

• Região Norte de Portugal, concretamente as NUTS III de Alto Trás-os-Montes, Douro, 

Minho-Lima e Cávado. Com os municípios de: Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova 

de Cerveira, Valença, Monção, Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte 

de Lima, Paredes de Coura, Terras de Bouro, Amares, Vieira do Minho, Montalegre, 

Chaves, Vinhais, Bragança, Vimioso, Mirando do Douro, Mogadouro e Freixo de 

Espada à Cinta. 

• Região Centro de Portugal, concretamente a NUT III Beiras e Serra da Estrela. Com os 

os municípios de: Sabugal, Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo. 

2.3. Carácter 

Esse procedimento de atuação complementa o próprio PTET e a restante planificação específica 

contra riscos, portanto, tendo caráter horizontal, será ativado como complemento a outro plano 

de proteção civil para regular especificamente esta fase da emergência e não de forma 

independente. 

3. ESTRUCTURA E ORGANIZAÇÃO 

3.1. Direção 

A direção do procedimento será a mesma que está detenha a direção do PTET na emergência 

mencionada. 

3.2. Posto de comando avançado 

Será necessário um Posto de Comando Avançado (PMA) para a gestão de emergências com 

múltiplas vítimas. 

3.2.1. Direção 

O PMA é dirigido pelo comando / responsável indicado para a gestão da emergência pelo 

organismo de proteção civil competente. 

3.2.2. Funções específicas 

Além das funções confiadas devido à sua posição de comando / responsável, o diretor do PMA 

desenvolverá as seguintes funções: 

• Recolher e fornecer ao Gabinete de Informações dos Centros de Assistência de 

Emergência correspondentes as informações disponíveis no local sobre a identificação 

das vítimas do acidente. 

• Solicitar aos Centros de Assistência de Emergência que mobilizem recursos 

extraordinários específicos para a gestão deste tipo de acidente. 
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3.3. Grupos de ação 

Esse tipo de emergência exigirá a constituição de um grupo de ação judicial, que será composto 

por: 

• Autoridade judicial deslocada para o local. 

 Membros da polícia judiciária específica. 

• Médicos forenses da área territorial afetada e outros, se necessário. 

• Outros funcionários pertencentes à organização judicial que sejam mobilizados para 

esse fim. 

• Serviços funerários. 

Estes recursos serão organizados em dois grupos de trabalho com funções diferenciadas: 

• Grupo de Polícia Judiciária. 

• Grupo de Medicina Legal. 

Cada grupo desenvolverá as funções que são legalmente estabelecidas ou designadas pela 

autoridade judiciária e que são detalhadas em continuação: Fotografia, Datiloscopia, Exame de 

roupas, Exame externo de marcas e tatuagens, preenchimento da ficha de dados, Obtenção de 

Amostras, autópsia, radiografias e odontogramas. 

Estas atividades serão realizadas no local da catástrofe ou no Centro de Gestão  Médica 

correspondente, da maneira estabelecida pela Autoridade Judiciária competente, em 

conformidade com as disposições do Sistema Jurídico. 

A coordenação do Grupo de Polícia Judiciária será assumida pelo comando da Polícia Nacional / 

Guarda Civil / GNR designado para esse fim. As funções deste grupo são: 

 Investigação de causas e origem do incidente. 

 Instrução das primeiras atuações. 

Trabalhos de identificação de falecidos. 

 Proporcionar uma área para depósito e custódia de corpos. 

Realizados os trabalho de identificação e reconhecimento relevante, informando o Centro que 

coordena a emergência sobre a lista de vítimas. 

A coordenação do Grupo de Medicina Legal será assumida inicialmente pelo Médico Forense de 

turno no local e data da emergência. 

3.3.1. Grupo de Assistência Psicológica 

Será avaliada a necessidade de mobilização do Grupo de Assistência Psicológica para o 

atendimento de vítimas ou familiares no local onde ocorreu o acidente. O Diretor do PMA 

solicitará a referida mobilização ao Centro de Assistência de Emergência correspondente. 

Uma vez resolvida a resposta imediata à emergência, a assistência no local e a evacuação dos 

feridos, o coordenador do Grupo de Saúde, juntamente com o Grupo de Ação Judicial e a pessoa 

responsável pelo apoio psicológico, estabelecerá a estrutura para a resolução das fases 
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posteriores da emergência, bem como a distribuição de funcionários voluntários para tarefas 

socio-sanitárias. 

As funções do Grupo de Apoio Psicológico são: 

Atenção às vítimas e familiares. 

Atenção ao pessoal dos grupos de ação. 

Atenção aos voluntários. 

Preparação psicológica dos familiares para o reconhecimento de cadáveres, no local do acidente 

ou na área designada para esse fim. 

Posteriormente, serão elaborados relatórios sobre o apoio prestado a cada vítima. Os referidos 

relatórios devem ser fornecidos aos psicólogos competentes em matéria de Saúde, como 

documentação de referência para o acompanhamento psicológico dessas pessoas.  

3.3.2. Grupo de Segurança 

O coordenador do Grupo de Segurança, além das funções que lhes são confiadas pela gestão de 

emergências, será responsável pelo seguinte: 

Notificar a autoridade judicial caso haja mortos. 

Custódia da área designada para depósito de cadáveres. 

Proporcionar uma zona para os meios de comunicação. 

4. OPERATIVIDADE 

4.1. Ativação 

Uma vez que o diretor do PTET ative este procedimento, os Centros de Assistência de 

Emergência serão responsáveis por transmitir e comunicar as informações aos diferentes 

organismos. 

4.2. Atuações complementares 

Serão desenvolvidas as seguintes ações: 

Para proceder ao levantamento dos cadáveres, a autoridade judicial será previamente notificada 

através do Autoridade competente na zona do incidente. 

Após a chegada da autoridade judicial, o Diretor do PMA fornecerá os meios necessários para o 

determinação da zona de localização de cadáveres e seguirá as instruções para a preservação 

de provas e cenários. 

4.3. Atuações particulares dos Centros de Assistência de Emergências 

Mobilizar o grupo de apoio psicossocial. 

Atuar como Gabinete de Informações e ativar, se necessário, o Telefone/Número de Apoio à 

Vítima e Familiares. 

Aos familiares das vítimas será indicado que entreguem uma foto para o processo de 

reconhecimento das vítimas. 
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Fornecer os meios apropriados, quando necessário, para trasladar membros da família para os 

Centros de Gestão Médica. 

Facultar alojamento aos familiares e, quando aplicável, para pessoal mobilizado que atua na 

situação de emergência e que resida em áreas distantes da área dos Centros de Gestão Médica. 

Mobilizar de veículos refrigerados, quando necessário. 

5. CENTROS DE GESTÃO MÉDICO LEGAL 

5.1. Dispositivos de emergência e Posto de Comando 

Três dispositivos podem ser constituídos: 

• Dispositivo médico-legal. 

• Dispositivo de apoio psicológico. 

• Dispositivo de Apoio. 

Todos coordenados pelo Posto de Comando Médico sempre coordenado com o Centro de 

Assistência de Emergência correspondente. 

No Posto de Comando Médico serão integrados os seguintes comandos: 

• Diretor do organismo de saúde correspondente. 

• Coordenador do dispositivo de apoio psicológico. 

• Coordenador do dispositivo de apoio. 

• Responsável pelas instalações onde está localizado o Centro de Gestão Médico Legal. 

As funções deste posto de comando são: 

• Receber e filtrar as informações dos Centros de Gestão Médico Legal e fornece-las aos 

Centros de Assistência de Emergência correspondentes. 

• Estabelecer diretrizes de atuação e prioridades de trabalho dos dispositivos atuantes. 

• Fornecer informações aos meios de comunicação quando o diretor do procedimento 

assim o indicar. 

• Atribuir os serviços disponíveis a cada família. 

5.2. Dispositivo Médico-legal 

Será ativado pelo diretor do Instituto de Medicina Legal correspondente da área afetada, por 

sua própria iniciativa ou a pedido do diretor deste procedimento. 

Para essa ativação, devem ser levados em consideração o número de mortes e a dificuldade das 

tarefas médico-forenses a praticar nos corpos. 

 O dispositivo terá dois níveis diferentes de resposta: 

• Ativação parcial: acidentes com um pequeno número de vítimas em que o Instituto de 

Medicina Legal absorve as ações a serem realizadas, mas que exige a presença de 

psicólogos e a constituição do Posto de Comando para coordenar as ações a serem 

realizadas. 
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• Ativação total: os acidentes com várias vítimas e pressupõe a ativação do Centro de 

Gestão Médico Legal no local designado para cada área e a constituição do Posto de 

Comando para coordenar as ações a serem realizadas. 

 O diretor do Instituto Médico Legal da área afetada ou a pessoa designada por este será o 

coordenador do dispositivo médico-legal e, como tal, correspondem-lhe as seguintes funções: 

• Integrar-se no posto de comando médico-legal como coordenador do dispositivo 

médico-legal e assumir a direção do posto de comando. 

• Ativar a estrutura de resposta do Instituto de Medicina Legal. 

5.3. Centro de Gestão Médico-legal 

Uma vez que o Dispositivo Médico-legal tenha sido ativado pelo Diretor do Instituto Médico 

Legal correspondente, será constituído o Centro de Gestão Médico Legal, no qual serão 

realizadas as atividades médico-legais e a assistência às famílias das vítimas causadas pela 

emergência: 

• Receção e apoio psicológica às famílias das vítimas. 

• Identificação de cadáveres. 

• Reconhecimento. 

• Autópsia. 

• Procedimentos necessários para a entrega de cadáveres a familiares. 

• Dependendo do número de cadáveres e da disponibilidade de câmaras no Instituto de 

Medicina Legal, podem ser mobilizados os camiões refrigerados como apoio. 

5.3.1. Atuações médico-legais 

As atuações são as seguintes. 

• Estabelecer a identidade das vítimas. 

• Diagnóstico da morte (causas, tempo, circunstâncias em que ocorreu ...). 

• Preparar os cadáveres e restos mortais para identificação pelos membros da família e 

sua subsequente entrega. 

5.3.2. Divisão do Centro de Gestão Médico Legal 

O Centro de Gestão Médico Legal será distribuído nas seguintes áreas ou departamentos: área 

de acesso público, área de comando, área de acesso restrito e área de acesso público 

controlado. 

5.3.2.1. Área de acesso público 

Será dividida em: área de receção, área de aprovisionamento, zona de permanência de 

familiares e área de apoio psicológico, área de atendimento médico, secretaria de 

procedimentos sanitários e legais, sala de reuniões e área religiosa. 

  



 

 

8 de 

11 

Flanconorte S.L. 

Rúa das Hedras Nº6 1U 

15895 

Flanconorte S.L 

Zona de receção 

Área para onde serão direcionados os familiares das vítimas quando notificados. Esta área estará 

claramente identificada e localizada perto da entrada do Centro de Gestão Médico Legal. 

Deve estar presente de forma permanentemente o pessoal do Dispositivo de Apoio e manterá 

a comunicação com o coordenador deste Dispositivo no Posto de Comando Médico Legal. 

Na entrada dos familiares, devem ser pedidos: 

• Nome e descrição do desaparecido / vítima. 

• Fotografia recente do desaparecido / vítima. 

• Número de familiares presentes. 

• Verificar-se se a vítima / familiar não tenha previamente designado um psicólogo e 

serviço; nesse caso, serão encaminhados para esse serviço. Se no Centro de Gestão 

Médico Legal não houver familiares da vítima presentes, as informações serão 

fornecidas ao Posto de Comando Médico Legal, para que atribua a essa família um 

serviço disponível e apoio psicológicos 

• Atribuído o serviço, o dispositivo de apoio indicará e acompanhará os familiares para a 

zona. 

• Para facilitar que o posto de receção indique aos familiares se o seu familiar está 

hospitalizado ou morreu, o coordenador do dispositivo de apoio fornecerá uma lista de 

feridos hospitalizados. 

Zona aprovisionamento 

Zona para o aprovisionamento do pessoal em exercício e dos familiares das vítimas. 

Será localizado na cafeteria / restaurante do edifício onde seja localizado o Centro de Gestão 

Médico Legal. 

Os responsáveis pelos membros dos dispositivos ativos devem solicitar com antecedência ao 

Dispositivo de Apoio as previsões de aprovisionamento. Será o Dispositivo de Apoio o 

responsável por fornecer esse aprovisionamento. 

Zona de permanência de familiares e de apoio psicológico 

Deve ser uma área suficientemente grande no centro para receber todos os familiares das 

vítimas. 

Na medida do possível, tentar-se-á que o binômio família-psicólogo não partilharem o mesmo 

espaço com outras famílias. 

Os serviços e psicólogos serão nomeados pelo coordenador do Grupo de Apoio Psicológico. 

Zona de apoio médico 

Área onde a equipa médica integrada no Dispositivo de apoio pode realizar consultas médicas, 

quando necessário, às famílias das vítimas. 

Os membros do Dispositivo de apoio serão responsáveis por orientar os familiares quando a 

zona de apoio medico não for acessível ao público. 
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Secretaria de procedimentos sanitários legais 

Área onde serão realizados todos os procedimentos administrativos e legais que devem ser 

realizados para a transladação de cadáveres entre províncias, comunidades autónomas, distritos 

ou países, bem como a entrega do corpo à família correspondente. 

Dependendo do tipo de emergência, do número de vítimas ou da situação exigir, esta área será 

subdividida em: 

• Gabinete para a coordenação de transladações funerárias. 

• Gabinete para o processamento de autorizações sanitárias. 

• Gabinete para processos judiciais. 

• No caso de vítimas de nacionalidade estrangeira, a Delegação / Subdelegação do 

Governo de cada província coordenará com as embaixadas / consulados 

correspondentes. 

Sala de reuniões 

Localizado na área de livre acesso para fazer comunicados às famílias das vítimas ou fornecer 

informações aos recursos ativos ou aos meios de comunicação. 

Zona religiosa 

Dependendo da disponibilidade na área de acesso livre, será ativada esta área para fins 

religiosos em relação a todas as crenças e religiões. 

Zona para os meios de comunicação 

Na área de acesso livre, mas afastada das zonas dos familiares, para preservar o direito à 

privacidade. Devem estar sinalizadas as zonas acessíveis aos meios de comunicação assim como 

as que não o estão. 

Os meios de comunicação apenas terá acesso à área que lhes é destinada. 

5.3.2.2. Área de comando 

Posto de Comando Médico-legal 

Área onde serão desenvolvidos o trabalho e as funções destinadas aos membros que o formam. 

Será localizado numa secção isolada do resto. 

Gabinete de Gestão Administrativa 

Deve estar próximo ao posto de comando médico-legal e fora da área de acesso público. 

Formado por funcionários do próprio Instituto de Medicina Legal e será responsável por 

fornecer suporte administrativo ao Centro de Gestão Médico-legal. Também será um suporte 

administrativo para o Posto de Comando Médico-legal. 

5.3.2.3. Área restringida 

Zona exclusiva para pessoal com trabalho médico-legal. 
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Zona de autopsias 

Área isolada do restante, com acesso restrito a todo o pessoal externo ao Instituto de Medicina 

Legal, onde os médicos forenses realizarão o trabalho médico-legal atribuído pela legislação 

vigente e que lhes foi pedido pela autoridade judicial responsável pela instrução do caso . 

Essa área deve ser velada, para que ninguém sem credenciação entre, pelas autoridades e os 

recursos das empresas de segurança das instalações onde está localizado o Centro de Gestão 

Médico-Legal. 

Depósito de cadáveres 

Zona onde serão depositados os cadáveres nas condições de temperatura apropriadas. 

Esta área terá acesso restrito e deve ser velada e protegida pelas autoridades, evitando o acesso 

e contato visual ao público e aos meios de comunicação. 

Zona de identificação de vítimas e rota de identificação 

Localizada nas proximidades da zona de autópsia e nesta se procederá à identificação dos 

cadáveres por parte dos familiares. 

Durante este processo, desde a área designada à zona de identificação, os familiares serão 

sempre acompanhados por psicólogos. Os familiares e os psicólogos serão orientados pela 

equipa do dispositivo de apoio. 

5.4. Dispositivo de Apoio Psicológico 

A ativação deste dispositivo será feita pelo diretor do procedimento por sua própria iniciativa 

ou a pedido do diretor do Instituto Médico Legal. 

A ativação dependerá do número de vítimas da emergência e do estado emocional das vítimas 

e familiares. 

O coordenador do dispositivo e apoio psicológico será responsável por aceitar ou rejeitar a 

integração no dispositivo de psicólogos mobilizados por outros organismos. No caso de integrá-

los, terá de atribuir uma identificação e designar funções. 

5.4.1. Coordenador do Dispositivo 

Será o diretor do departamento de psicólogos do Instituto Médico-Legal. As suas funções serão: 

• Integrar-se ao Posto de Comando Médico-legal quando seja constituído o Centro de 

Gestão Médico Legal. 

• Ligação entre o dispositivo de apoio, o grupo de psicólogos no terreno e os municípios 

afetados. 

• Designação de cada psicólogo para uma vítima / família. 

• Verificar as credenciais de psicólogos voluntários ou outras províncias que se 

apresentem no local de emergência e credencia-los para atuar no local de emergência. 

• Estabelecer turnos de rotação entre os psicólogos disponíveis, tendo em consideração 

os turnos de assistência, períodos de descanso e horas totais de trabalho. 

• Será responsável por coordenar todas as ações psicológicas decorrentes da emergência. 
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5.4.2. Atuação 

A atuação será dividida em duas partes: 

• Apoio às próprias vítimas. 

• Apoio às famílias das vítimas. 

• O apoio psicológico pode ser realizado no local do incidente, nos locais para onde foram 

transferidos os feridos ou no Centro de Gestão Médico Legal. 

• O pessoal pertencente a este dispositivo deve ser credenciado e identificado. 

• Os Centros de Assistência de Emergência notificarão o Diretor do PMA e o presidente 

dos municípios da mobilização do Grupo de Psicólogos. 

• Quando for mobilizado o grupo de psicólogos para o local de emergência, este será 

integrado ao grupo sanitário. 

• Cada psicólogo será designado, se possível, para uma única família e terá uma sala ou 

espaço para dar assistência personalizada a essa família. 

5.5. Dispositivo de apoio 

O coordenador do dispositivo deve ser um técnico da área de emergência da Comunidade / 

Distrito correspondente. 

O Coordenador do Dispositivo será responsável por credenciar o pessoal voluntário que seja 

atribuído a este Dispositivo e será formada por: 

• Equipa de manutenção das instalações onde está localizado o Centro de Gestão Médico 

Legal. 

• Recursos de saúde mobilizados pelos Centros de Assistência de Emergência. 

• Voluntários da proteção civil. 

• Recursos mobilizados pela Cruz Vermelha. 

• Os recursos das forças de ordem e das empresas de segurança das instalações onde seja 

localizado o Centro de Gestão Médico-Legal. 

• As funções do dispositivo são: 

• Cuidados de saúde para as famílias das vítimas. 

• Conduzir os familiares pelas rotas de identificação das vítimas, desde a área de receção 

até a área designada para as famílias. 

• Gerir a área de receção: recolha e transmissão de dados da família para o Posto de 

Comando Médico-legal. 

• Distribuição do aprovisionamento do pessoal ativo no Centro de Gestão Médico Legal. 

• Apoio ao dispositivo de apoio psicológica e às famílias das vítimas em geral. 

• Manter a ordem pública no Centro de Gestão Médico Legal. 

 


