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ANEXO 5  - QUESTIONÁRIO 
 

 

Processos de mitigação e prevenção nos teatros de operações 

            
                

 

 

O presente questionário integra uma dissertação de Mestrado em Riscos e Proteção Civil 

e tem como objectivo registar as opiniões dos operacionais que prestaram Socorro nos Teatros de 

Operações, com vista a recolher informações relativamente às condições de trabalho existentes, 

nomeadamente: principais causas de acidente de trabalho e medidas de proteção dos 

operacionais. 

Trata-se de um trabalho académico e destina-se a fins científicos, daí a garantia de total 

sigilo e anonimato das opiniões proferidas. O sucesso deste trabalho depende da sua cooperação, 

por isso agradece-se que responda com sinceridade às perguntas formuladas. Desde já muito 

obrigado pela sua colaboração. 

 

Por favor assinale com um X  a (s) resposta (s) que mais lhe é (são) indicada (s). 

 

Informação Pessoal 

 

 

Comandante ---------------  

2º Comandante ------------                                                     

Adjunto de Comando ---              

Oficial Bombeiro --------- 

Chefe ----------------------- 

Subchefe  ------------------ 

Bombeiro de 1º Classe -- 

Bombeiro de 2ª Classe -- 

Bombeiro de 3º Classe -- 
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 Idade _______ anos 

 

Habilitações literárias:  Ensino Básico Ensino Secundário/Profissional 

 Licenciatura Pós- graduação Mestrado 

                                                Doutoramento  

 

 

1. Qual o período de trabalho que normalmente presta serviço no seu corpo de 

Bombeiros/ANPC? 

 

Menos de 7 horas ------------------------------------------- 

Entre 7 e 12 horas ------------------------------------------ 

Mais de 12 horas      Quantas ___________? 

 

 

2. Qual foi o período máximo de trabalho que já esteve envolvido nos teatros de operações?  

____________horas. 

 

3. Alguma vez foram utilizadas medidas para reduzir/prevenir riscos associados ao excesso de 

horas nos teatros de operações?  

 

Rendições ao fim de 7 horas ------------------------ 

Rendições ao fim de 12 horas ---------------------- 

Rendições ao fim de 15horas ----------------------- 

Rendições ao fim de 24horas ----------------------- 

Rendições ao fim de __________horas.  
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4. Quais das medidas preventivas abaixo indicadas já foram implementadas nas ocorrências que 

têm um grande período de duração? 

 4.1 Retirada dos operacionais da exposição da frente de Combate, para a zona de concentração e 

reserva?  

 

Nunca  

Poucas vezes  

Muitas Vezes  

Sempre 

 

 

4.2 Desmobilização dos operacionais ao fim de 12 horas de combate?  

 

Nunca  

Poucas vezes  

Muitas Vezes  

Sempre 

  

4.3 Rotatividade de operacionais dentro das equipas? 

 

Nunca  

Poucas vezes  

Muitas Vezes  

Sempre 

5 Na sua Corporação de bombeiros são feitas formações, seminários sobre as medidas de 

autoprotecção e dos comportamentos de segurança a ter em caso de ocorrências de longa 

duração? 

 

São feitas regularmente  

Houve alguma divulgação, mas não assisti 

Houve divulgação e assisti 

Não houve divulgação  
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6. Nas ocorrências de grande duração as refeições e os reforços alimentares efetuam-se nas horas 

adequadas? 

Nunca  

Poucas vezes  

Muitas Vezes  

Sempre 

  

7. Já alguma vez sofreu algum acidente no local de trabalho/ocorrência? 

 

Sim  

Não              

 

7.1 Se sim, quantos? 

 

Apenas um   

Dois  

Três  

Mais do que três 

 

 

7.2 – Onde ocorreu / ocorreram o(s) acidente(s)? 

 

Incêndio florestal  

Incêndio urbano/industrial 

Desencarceramento  

Salvamento em grande ângulo  

Mergulho  

Outros. Quais ________________  
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7.3 Qual a hora do dia em que ocorreu o último acidente? 

 

Das 8h às 13h  

Das 13h às 20h  

Das 20h às 00h  

Das 00h às 08h 

 

 

7.4 – Tipo de acidente? 

 

Traumatismos 

Inalação de gases/fumos  

Queimaduras 

Híper - esforço 

Outro  Qual?__________________________  

  

7.5. No caso de ter respondido sim , há quantas horas estava de serviço quando ocorreu o 

acidente? 

____________horas. 

 

 

8. Qual dos aspetos relacionados com a segurança estão neste momento a faltar nos teatros de 

operações nos quais esteve envolvido? 

Falta de equipamentos de protecção individual --------------------------------------------------------                                     

Falta de formação das normas e procedimentos de segurança --------------------------------------- 

Falta de períodos de descanso nas ocorrências de grande duração-----------------------------------  

Equipamentos colectivos (ex: viaturas, quarteis…) sem condições de operacionalidade -------   

 Outros -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Qualifique as condições de segurança (equipamentos, apoio logístico, rendições, rotatividades 

das equipas, rotatividade de funções dentro das equipas),   nas ocorrências de grande dimensão.  

Muito boas  

Boas  

Razoáveis  

Más  

Sem opinião 

 

10. O que é que, em sua opinião, pode ser feito para melhorar a segurança nas ocorrências? 

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração  


