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 LIDERANÇA OpERACIONAL

DEVER
• Toma decisões razoáveis e atempadas;
• Dá instruções claras;
• Estimula a sua equipa com vista ao futuro.

RESPEITO
• Conhece  a sua equipa e cuida do seu bem-estar;
• Mantém a equipa informada;
• Recorre aos elementos conforme as suas capacidades;
• Escuta a reação dos subordinados.

INTEGRIDADE
• Conhece-se a si mesmo;
• Dá o exemplo;
• Aceita a responsabilidade pelas suas ações.

RESpONSABILIDADES DE COMUNICAÇÃO
• É claro e rigoroso sobre a informação que partilha e as 
decisões que toma;
• Comunica de forma correta com a equipa e, sempre que 
possível, “cara-a-cara”.

 Quem?
 O quê?
 Quando? 
 Onde? / Por onde?
 Para quê? / Finalidade?

Um bom líder, mesmo numa situação confusa e incerta:

  • Encarrega-se dos recursos atribuídos;
  • Motiva com uma atitude de “cumprir com segurança”;
  • Demonstra iniciativa: age na ausência de ordens;
  • Supervisiona o teatro de operações.



DENOMINADORES COMUNS DO COMpORTAMENTO 
DO FOGO EM GRANDES INCÊNDIOS

Há quatro denominadores comuns do comportamento do 
fogo em grandes incêndios fatais ou quase fatais. 
Estes ocorrem:
• Em incêndios relativamente pequenos ou áreas aparente-
mente tranquilas de grandes incêndios;
• Em zonas de combustível relativamente fino (ervas, mato);
• Mudança inesperada na direção e/ou velocidade do vento;
• O incêndio sobe encostas em que as condições prévias à 
etapa explosiva se mostram totalmente insignificantes.

RISCOS COMUNS EM OpERAÇÕES

pOSIÇÃO
• Se está a tentar um ataque direto à cabeça do incêndio, ou 
se foi deixado pelos meios aéreos na parte cimeira da zona de 
incêndio;
• Se o terreno e/ou os combustíveis tornam difícil a fuga para 
as zonas de segurança;
• Se está a fazer uma manobra de fogo de supressão no 
sentido descendente, ascendente, a meio ou na base duma 
encosta;
• Se está a fazer manobra de fogo de supressão e deixou 
combustível por queimar entre si e o fogo.

SITUAÇÃO
• Má comunicação de um pequeno incêndio que se transfor-
ma num grande incêndio ou área isolada de grande incêndio;
• Os recursos de supressão estão cansados ou são inadequa-
dos/insuficientes;
• O caminho de fuga depende de apoio aéreo;
• Operações noturnas;
• Operações em zonas de interface urbano-florestal.

A adoção destas táticas/manobras obriga a implementar 
operacionais como vigias para controlo dos riscos associados.



QUANDO:

1. Não foi efetuado o reconhecimento do incêndio;
2. O fogo lavra durante a noite e em local desconhecido;
3. Não foram identificadas zonas de segurança e caminhos 
de fuga;
4. Não há conhecimento da meteorologia e fatores locais 
que influenciam o comportamento do incêndio;
5. Não há conhecimento das estratégias, táticas e perigos;
6. Há instruções e tarefas pouco claras;
7. Há falta de comunicações entre as equipas e o comando 
das operações;
8. Se constroem linhas de contenção sem ponto seguro de 
ancoragem;
9. Se constrói uma linha de contenção encosta abaixo com o 
incêndio a subir;
10. Se tenta atacar frontalmente um incêndio com grande 
intensidade;
11. Existe combustível por arder entre a equipa e o incêndio;
12. Não se consegue ver o fogo principal nem comunicar com 
alguém que consiga;
13. Se está numa encosta onde o material a rolar pode provo-
car focos secundários;
14. O tempo se torna mais quente e seco;
15. O vento aumenta de velocidade e/ou muda de direção;
16. Se verificam projeções frequentes de partículas incan-
descentes;
17. O terreno e combustíveis tornam difícil a fuga para as 
zonas de segurança;
18. O descanso é efetuado perto da frente de incêndio.

 18 SITUAÇÕES QUE GRITAM: pERIGO!



1. Manter-se informado sobre as condições e previsões 
meteorológicas e da sua previsível evolução;

2. Manter-se sempre informado sobre o comportamento 
atual do incêndio;

3. Basear todas as ações no comportamento atual e 
esperado do incêndio;

4. Identificar os caminhos de fuga e manter todos os 
elementos informados;

5. Colocar observadores quando há perigo previsível;

6. Manter-se alerta, calmo e atuar decisivamente;

7. Manter comunicação com os operacionais no terreno, 
e elementos de comando direto e intervenientes de outras 
organizações;

8. Dar instruções claras e assegurar-se de que são com-
preendidas;

9. Manter todo o seu pessoal sob controlo a todo o instante;

10. Se cumpridas estas regras, então deve combater o incên-
dio firmemente, tendo SEMpRE em conta a SEGURANÇA.

 10 NORMAS DE SEGURANÇA



• Não tente o combate em terrenos com declive acentuado, 
e onde o incêndio está a subir a encosta;

• Nunca espere o incêndio a meio de uma encosta;

• Mantenha sempre a “ligação à vista” com a equipa;

• Se a sua missão estiver dependente de um apoio de outra 
força, analise claramente a disponibilidade dessa força.

Se não tiver alternativa, tome atenção:

•  Examine com a equipa(s) a manobra antes de a iniciar;

•  Ouça as sugestões e objeções colocadas pela equipa(s);

•  Tome a decisão apenas depois do reconhecimento da área;

•  Implemente o LACES para todo o pessoal envolvido;

•  Mantenha o chefe de equipa em contato com o vigia;

•  Assegure comunicações entre todas as tripulações;

•  Tenha acesso rápido à zona de segurança a partir de 
qualquer posição;

•  Use ataque direto e, se não for possível, verifique os pontos 
de ancoragem nas partes de cima e de baixo da encosta;

•  Faça o ataque a partir da zona queimada;

•  Não faça o combate numa linha de água ou declive que 
possa produzir o efeito de chaminé;

•  Faça o combate, preferencialmente, de baixo para cima a 
partir de um ponto de ancoragem seguro;

•  Procure que a linha de fogo se propague contra o vento;

•  Use os meios aéreos, se disponíveis no local, como vigias;

•  Coloque meios em prontidão na parte de baixo da encosta.

 INCÊNDIOS EM ENCOSTAS



 

Observadores/vigias
• Experientes; em número suficiente; conhecem a 
localização das equipas e os caminhos de fuga; têm 
comunicações;

pontos de ancoragem
• Linhas de supressão iniciadas em locais seguros;

Comunicações
• Plano de comunicações; conhecer as frequências; 
alertar cedo; não esperar; o atraso pode ser fatal;

Caminhos de fuga
• Reconhecimento; definir, antes de começar o com-
bate, mais do que um caminho de fuga que todos 
conheçam;

Zonas de segurança
• Podem ser naturais: áreas rochosas/água/prados; 
locais construídos: áreas sem vegetação/ estradas/ 
heliportos.

Lookouts (Observadores/vigias);
Anchor points/Awareness (Pontos de ancoragem);
Communications (Comunicações);
Escape Routes (Caminhos de fuga);
Safety Zones (Zonas de segurança).

LISTA DE VERIFICAÇÃO LACES 

O protocolo LACES deve ser estabelecido e conhecido por 
todos os operacionais antes de ser necessário.

ATENÇÃO:
O tempo de fuga e a dimensão da zona de segurança 
alteram-se consoante o comportamento do fogo.



• Dê a sua localização;
• Proteja as vias respiratórias;
• Use o interior do veículo como local de refúgio;
• Mantenha sempre a “ligação à vista” com a equipa;
• Considere as suas opções e actue imediatamente.

Fuja se puder:
Use todo o EPI; largue o equipamento desnecessário; guarde 
ferramenta e o rádio; inclua os veículos e Heli como possibili-
dades de fuga; passe para a zona queimada.

Encontre uma área de sobrevivência:
Acione os sistemas de segurança do veículo; ateie um fogo 
para abrir caminho de fuga; peça apoio.

Escolha um local para a abertura do fire shelter:
Maximize a distância dos combustiveis; junte a equipa e 
mantenha a comunicação verbal.

prepare-se para:
Correntes de ar sobreaquecidas; queda forte de faúlhas e 
cinzas; muito tempo de desenvolvimento do incêndio.
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 SOBREVIVÊNCIA DE ÚLTIMO RECURSO

pRIMEIROS CUIDADOS COM AS VÍTIMAS

O primeiro passo é reconhecer o que aconteceu e LIGAR 112. 
Informe de forma simples e clara:
• A sua localização exata (indicar pontos de referência);
• O seu contacto (de onde está a ligar);
• O número, sexo e idade aparente das vítimas;
• O tipo de situação (doença, acidente, queda, outras);
• Como é que está a vítima (acordada? de que se queixa?).

Desligue a chamada apenas quando lhe indicarem.


